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Sodni register

KOPER

Rg-202367
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00619 z dne 13. 2. 1998 pri
subjektu vpisa G.M.G. – Proizvodnja, tr-
govina in posredništvo, Koper, d.o.o., se-
dež: Istrska cesta 89, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04880/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, poslovnih deležev in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5880017
Sedež: 6000 Koper, Markova ulica 4
Ustanovitelja: Grilj Gorazd, izstop 11. 4.

1997; Bellini Gianni, Pazin, Hrvaška, Stje-
pana Beletića 25, Motovun, vstop 11. 4.
1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vivoda Mladen, Buzet, Hr-
vaška, Franečići 16, vstop 11. 4. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Grilj Gorazd, razrešen 11. 4. 1997;
direktor Bonin Edi, Pobegi, Markova ulica
4, Bertoki, imenovan 11. 4. 1997, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Bellini Gian-
ni, imenovan 11. 4. 1997; prokurist Vivoda
Mladen, imenovan 11. 4. 1997.

Rg-202369
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00623 z dne 6. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa LIBO, proizvodnja kmetijskih
in prehrambenih izdelkov, trgovina, turi-
zem, d.o.o., Postojna, sedež: Zalog 10,
6230 Postojna, pod vložno
št. 1/03132/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala
in vložka ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5626293
Osnovni kapital: 10,227.000 SIT
Ustanovitelj: Lenarčič Bojan, Postojna, Za-

log 10, vstop 15. 3. 1992, vložek
10,227.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01210
Reja govedi; 01220 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 01230 Reja praši-
čev; 01240 Reja perutnine; 01250 Reja

drugih živali; 01300 Mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 01420 Storitve za živinorejo, razen ve-
terinarskih storitev; 02020 Gozdarske sto-
ritve; 15120 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 15130 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 15310 Predelava in konzerviranje krom-
pirja; 15330 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 20100 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 25210 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 37200
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 51510 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 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 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
55112 Dejavnost penzionov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 63110 Prekla-
danje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 71310 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
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Rg-202370
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00625 z dne 17. 2. 1998 pri
subjektu vpisa AGROSERVIS, servisiranje,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež:
Sermin 7a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00600/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev ter spremembo firme in naslova druž-
benika s temile podatki:

Matična št.: 5147069
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 16. 9.
1996, vložek 24,840.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; MODRA LINIJA, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Koper,
Koper, Pristaniška 8, vstop 20. 12. 1996,
vložek 35,046.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Prijon Karlo, izstop 11. 9. 1996;
Prijon Narciza, Koper, Čevljarska 14, vstop
16. 9. 1996, vložek 1,150.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-202374
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00702 z dne 28. 1. 1998 pri
subjektu vpisa MEDNARODNO PODJETJE
LAMA, d.d., okovja – montažni sistemi –
orodja – trgovina, Dekani, sedež: Dekani
5, 6271 Dekani, pod vložno
št. 1/00143/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo tipa zastopnika,
imenovanje predsednika in namestnika
predsednika nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5041929
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jer-

man Drago, Portorož, Vojkova 13, razrešen
21. 4. 1997 kot začasni direktor in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Batagelj Ivan in
Škoda Marijan, izstopila 21. 4. 1997 ter Ba-
tagelj Ivan, predsednik in Škoda Marijan, na-
mestnik predsednika,vstopila 21. 4. 1997.

Rg-202376
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00855 z dne 29. 1. 1998 pri
subjektu vpisa TIM*ING – Inženiring svet-
lobne opreme, d.o.o., Koper, sedež: Van-
ganelska cesta 6, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/00878/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5334543
Sedež: 6000 Koper, Ulica 15. maja

št. 6.

Rg-202378
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01022 z dne 17. 2. 1998 pri
subjektu vpisa ADRIATIC – Zavarovalna
družba, d.d., Koper, ADRIATIC – Assicu-
razioni S.p.A., Capodistria, sedež: Ljub-
ljanska c. 3a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01555/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala
in spremembo skrajšane firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5063361
Skrajšana firma: ADRIATIC, d.d., ADRI-

ATIC, S.p.A.
Osnovni kapital: 1.290,000 SIT.

Rg-202383

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01243 z dne 9. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ADRIATIC SAFARI – Turistič-
no podjetje, d.o.o., Portorož, sedež: Ko-
sovelova 8, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/02706/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbene pogodbe
z dne 9. 9. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5558000.

Rg-202385

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01289 z dne 27. 1. 1998 pri
subjektu vpisa EMONEC KAFE, Proizvod-
nja in trgovina s kavo, d.o.o., Koper, se-
dež: Vanganelska 8, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01935/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5470625
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-

žek Manuela, razrešena 1. 10. 1997 kot
v.d. direktorice ter Luzar Požek Manuela,
Koper, Šmarska cesta 12c, imenovana
1. 10. 1997 za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-202387

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01456 z dne 17. 2. 1998 pri
subjektu vpisa BANLES, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, prodajo, izvoz in uvoz
lesenih izdelkov in opreme, Lokev 189b,
sedež: Lokev 189b, 6215 Divača, pod
vložno št. 1/01923/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop družbenika, spre-
membo deležev, spremembo priimka druž-
benika ter razširitev in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5479851
Ustanovitelja: Ban Edvard, Divača, Lo-

kev 189b, vstop 31.7. 1990, vložek
1,125.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ban Deva, izstop 30. 10. 1997; Moderc
Barbara, Divača, Lokev 189b, vstop
31. 7. 1990, vložek 375.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1998:
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z

rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
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govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 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; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-202390
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01549 z dne 18. 2. 1998 pri

subjektu vpisa BLASER & JUKIČ, trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Vojkovo na-
brežje 30a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05094/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, družbenikov, vložka in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5919762
Firma: JUKIČ, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: JUKIČ, d.o.o.
Ustanovitelj: BLASER TRADING AG, iz-

stop 13. 11. 1997; Jukič Zvonko, Koper,
Puntarjeva 19, vstop 10. 10. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Prete Sergio, razrešen 13. 11. 1997.

Rg-202392
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01572 z dne 18. 2. 1998 pri
subjektu vpisa INTESA, Podjetje za oprav-
ljanje trgovskih in storitvenih dejavno-
sti, d.o.o., Portorož, sedež: Obala 128,
6320 Portorož, pod vložno
št. 1/04641/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5827485
Firma: INTESA, trgovina z zelišči, za-

čimbami in žitaricami, d.o.o., Portorož
Sedež: 6320 Portorož, Obala 55
Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1998:

1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo

s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
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52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

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

Rg-202393
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01573 z dne 18. 2. 1998 pri
subjektu vpisa ANTOLINI, trgovina, go-
stinstvo in posredništvo, d.o.o., Izola, se-
dež: Cankarjev drevored 16b, 6310 Izo-
la, pod vložno št. 1/05016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in poslovnih deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5919339
Ustanovitelj: Pittari Antonio, izstop

20. 11. 1997; Spatafora Lino, izstop
20. 11. 1997; Vatovci Fadilj, Izola, Cankar-
jev drevored 16b, vstop 22. 9. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-202394
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01576 z dne 24. 2. 1998 pri
subjektu vpisa DMD, Podjetje za gradbe-
no, komercialno in organizacijsko de-
javnost, d.o.o., Sveti Anton, sedež: Sveti
Anton 9, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02584/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5534933
Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1998:

4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov.

Rg-202395
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01578 z dne 19. 2. 1998 pri
subjektu vpisa LUŠA, podjetje za organi-
zacijske, finančno-računovodske in knji-
govodske storitve, d.o.o., Izola, sedež:
Ulica svobode 8, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/03352/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5653932
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998:

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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; 5119 Po-
sredništvo 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;
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; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 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; 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; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic; pri de-
javnosti pod šifro 74.12 družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti.

Rg-202399
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01646 z dne 29. 1. 1998 pri
subjektu vpisa MEDNARODNO PODJETJE
LAMA, d.o.o., okovja – montažni sistemi
– orodja – trgovina, Dekani, sedež: De-
kani 5, 6271 Dekani, pod vložno
št. 1/00143/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala, spremembo članov nadzornega
sveta in čistopis statuta z dne 13. 10. 1997
s temile podatki:

Matična št.: 5041929
Člani nadzornega sveta: Batagelj Ivan,

predsednik, Škoda Marijan, namestnik
predsednika, Može Tomaž in Benčič Lučo,
vsi izstopili 13. 10. 1997 ter Ohnjec Franc,
predsednik, Grgurovič Zvonimir, podpred-
sednik, Šuštar Rozana in Škoda Marijan,
vstopili 13. 10. 1997.

Sklep skupščine delniške družbe z dne
13. 10. 1997 o povečanju osnovnega kapi-
tala na znesek 1.697,338.000 SIT.

Rg-202400
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01651 z dne 6. 2. 1998 pod št.
vložka 1/05400/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1254294
Firma: IPIL, invalidsko podjetje Ilirska

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

govornostjo
Dodatna oblika: invalidsko podjetje
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Bazoviš-

ka 14
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Ilirska Bistrica, Ilir-

ska Bistrica, Bazoviška 14, vstop 9. 12.
1997, vložek 215.000 SIT, odgovornost:
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ne odgovarja; IZOTERM-PLAMA, d.d., proi-
zvodnja izolacijskih izdelkov, Podgrad, Pod-
grad b.š. vstop 9. 12. 1997, vložek
215.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
PLAMA-PUR, proizvodnja in predelava pla-
stičnih mas, d.d., Podgrad, Podgrad bš.
vstop 9. 12. 1997, vložek 215.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; TERMOPLAS-
TI-PLAMA, d.d., proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas, Podgrad, Podgrad b.š. vs-
top 9. 12. 1997, vložek 215.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; TIB PETROL
TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica, Šercer-
jeva 17, vstop 9. 12. 1997, vložek
215.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
GOZDNO GOSPODARSTVO POSTOJNA,
d.d., Postojna, Vojkova 9, vstop 9. 12.
1997, vložek 215.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Komunalno stanovanjsko
podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, vs-
top 9. 12. 1997, vložek 215.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rolih Jože, Ilirska Bistrica, Zarečje
27a, imenovan 9. 12. 1997, kot v.d. direk-
torja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1598 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 1771 Proi-
zvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnje-
ne galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2125 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 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; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-

gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
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; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;

5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 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
poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 85312 Dejavnost posebnih
socialnovarstvenih zavodov za odrasle;
85315 Druge oblike institucionalnega vars-
tva; 85324 Druge socialne dejavnosti;
85325 Dejavnost invalidskih podjetij;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90005
Druge storitve javne higiene; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

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

Rg-202403
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00032 z dne 28. 1. 1998 pri
subjektu vpisa EMONEC KAFE, Proizvod-
nja in trgovina s kavo, d.o.o., Koper, se-
dež: Vanganelska 8, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01935/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, uskladitev dejavnosti in prokurista s
temile podatki:

Matična št.: 5470625
Firma: EMONEC KAFE, proizvodnja in

trgovina, d.o.o., Koper
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Sedež: 6000 Koper, Vanganelska ce-
sta 20

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Luzar Božidar, Koper, Istrska cesta
93a, imenovan 31. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 1440 Pridobiva-
nje soli; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predela-
va in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogenizira-
nih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alko-
hola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 1716 Proizvodnja šivalnih sukan-
cev; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in

dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2215 Drugo založništvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2442 Pro-
izvodnja farmacevtskih preparatov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvod-
nja eteričnih olj; 2465 Proizvodnja nepo-
snetih nosilcev zapisa; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za grad-
beništvo; 2663 Proizvodnja sveže beton-
ske mešanice; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2830 Proi-
zvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
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; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-

lavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3310 Proizvodnja medicin-
ske in kirurške opreme in ortopedskih pri-
pomočkov; 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; 3350
Proizvodnja ur; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3542 Proizvodnja koles; 3543
Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdekov; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 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; 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
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Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredni-
štvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV

aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 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;
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; 6030 Cevovodni transport; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6220 Izredni zračni pro-
met; 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; 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.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-

delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 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; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, seži-
ganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

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

Rg-202404
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00046 z dne 25. 2. 1998 pri
subjektu vpisa PROJEKT 30, svetovanje,
projektiranje, inženiring in turizem,
d.o.o., Portorož, sedež: Sončna pot 30,
6320 Portorož, pod vložno
št. 1/03100/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5625319
Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1998:

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
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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; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
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;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 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; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-202405
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00052 z dne 16. 2. 1998 pod
št. vložka 1/05408/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Novi Gori-
ci, spremembo firme, skrajšane firme in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5888824
Firma: PAL – PREVOZ, prevozništvo,

d.o.o., Ilirska Bistrica
Skrajšana firma: PAL – PREVOZ, d.o.o.,

Ilirska Bistrica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Gregor-

čičeva 24
Osnovni kapital: 1,750.000 SIT
Ustanovitelj: Požar Aldo, Obrov, Poljane

pri Podgradu 40, vstop 15. 12. 1994, vložek
1,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Požar Aldo, imenovan 15. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1995:
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
pod vložno št. 1/3468/00 s firmo:
PAL-PREVOZ, Prevozništvo, d.o.o., Tolmin.

Rg-202406
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00091 z dne 6. 2. 1998 pod št.
vložka 1/05401/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1254677
Firma: TECNO – GROUP, inženiring,

trgovina in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: TECNO – GROUP,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6000 Koper, Ulica Marežgan-
skega upora 2

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Cerovac Sandro, Koper,

Letoviška pot 14, vstop 12. 1. 1998, vlo-
žek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Miculinić Florijan, Koper, Cesta na
Markovec 12, vstop 12. 1. 1998, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Miculinić Florijan, imenovan 12. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Cerovac Sandro, imenovan 12. 1.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1998:
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 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, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125

Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
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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.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 6110 Pomorski 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); 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.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijs-
tva in sorodnih dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 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.;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 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 vse, razen dejavnosti menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 druž-
ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-202411
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00221 z dne 5. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa VODAVI TRANS, Izvoz-uvoz,
transport in špedicija, d.o.o., Koper, se-
dež: Šalara 27, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05077/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, družbenikov in poslovnih deležev s temi-
le podatki:

Matična št.: 5933803
Osnovni kapital: 16,000.000 SIT
Ustanovitelji: Vuković Darko, Koper, Po-

ljanska pot 5, Prade, vstop 4. 12. 1995,
vložek 4,800.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Volpato Bortolo Franco, Vicenza, Ita-
lija, Via Pezzi 7 Nove, vstop 4. 12. 1995,
vložek 4,800.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; VINCO, s.r.l., Nove, Nove (VI) Italija,
Via Pezzi 9, vstop 4. 9. 1996, vložek
6,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-202412
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01031 z dne 17. 2. 1998 pri
subjektu vpisa INSULAMAR, podjetje za
ribolov, trgovino z ribo in ribiško opre-
mo na veliko in drobno, d.o.o., Izola, se-
dež: Proletarskih brigad 25, 6310 Izola,
pod vložno št. 1/00906/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo zastopnikov ter uskladitev akta
s temile podatki:

Matična št.: 5586321
Osnovni kapital: 1,531.282,50 SIT
Ustanovitelja: Jerman Vilim, Izola, Prole-

tarskih brigad 25, vstop 26. 12. 1989, vlo-
žek 765.641,25 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sabadin Valter, Koper, Ul. borcev
26, vstop 26. 12. 1989, vložek
765.641,25 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Sabadin Valter, imenovan 29. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1998:
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1520 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1532 Proi-
zvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno

zunaj prodajaln; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-202415
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01447 z dne 19. 2. 1998 pri
subjektu vpisa ŠU – KO, prevozne storitve
in trgovina, d.o.o., Dekani, sedež: Riža-
na 21a, 6271 Dekani, pod vložno
št. 1/02359/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5519926
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Kofol Nevjo, Dekani, Rižana

21a, vstop 26. 6. 1991, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 2852 Splošna mehanična
dela; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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; 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; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
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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; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski 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; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7470 Čišče-
nje stavb; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90005 Druge storitve javne higiene.

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

Rg-202416
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01570 z dne 5. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa STEPLAST, Proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Mare Husove 1, Sežana,
sedež: Mare Husove 1, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/04351/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložka ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5850207
Osnovni kapital: 2,567.750 SIT
Ustanoviteljica: Stepanović Nadja, Seža-

na, Mare Husove 1, vstop 17. 6. 1993, vlo-
žek 2,567.750 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-202419
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01858 z dne 29. 1. 1998 pri
subjektu vpisa MIKRAS – podjetje za za-
stopanje, trgovanje in proizvodnjo,
d.o.o., Portorož, sedež: Lepa cesta 35,
6320 Portorož, pod vložno
št. 1/03778/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov, spremembo družbenikov
in deležev ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5713544
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Sotošek Vladimir, Portorož,

Lepa cesta 35, vstop 25. 1. 1993, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sotošek Jugoslava, izstop 25. 4. 1994;
Jamšek Jože, Portorož, Lepa cesta 28, vs-
top 25. 4. 1994, vložek 435.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Turšič Peter, Por-
torož, Ukmarjeva 6, vstop 25. 1. 1993, vlo-
žek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-202421
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02471 z dne 26. 1. 1998 pri
subjektu vpisa HOTELINVEST – Upravlja-
nje podjetij in investicij, d.d., Portorož,
sedež: Obala 77, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/03488/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala in vložkov, podatkov pri
družbeniku in uskladitev aktov s temile po-
datki:

Matična št.: 5675669
Firma: HOTELINVEST – Upravljanje

podjetij in investicij, d.o.o., Portorož
Skrajšana firma: HOTELINVEST, d.o.o.,

Portorož
Osnovni kapital: 1,500.400 SIT
Ustanovitelji: Vasovič Dušan, Portorož,

Sončna pot 27, vstop 29. 10. 1992, vlo-
žek 264.820,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bogataj Roland, Piran, Gregorči-
čeva 11, vstop 29. 10. 1992, vložek
88,223,52 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Eferl Dušanka, Portorož, Obala 111,
Lucija, vstop 29. 10. 1992, vložek
88,223,52 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Brezovec Tomi, Portorož, Liminjanska
8, Lucija, vstop 29. 10. 1992, vložek
264.820,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Starovič Vojko, Grožnjan, Hrvaška,
Ulica Vladimira Gortana 7, vstop
29. 10. 1992, vložek 794.311,76 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-202422
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03302 z dne 19. 2. 1998 pri
subjektu vpisa NAVAL – podjetje za trgo-
vino, prevozništvo, inženiring in avtošo-
lo, d.o.o, Postojna, sedež: Ljubljanska
3a, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/02542/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladi-
tev aktov s temile podatki:

Matična št.: 5536324
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Makarovič Matjaž, Postoj-

na, Cesta na Kremenco 15, vstop
15. 1. 1991, vložek 1,491.020 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; COPIM, fotokopira-
nje in servis, d.o.o., Postojna, Ljubljanska
3a, vstop 13. 8. 1992, vložek 10,980 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998:
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; 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
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stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 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); 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih 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 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve in kartiranje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

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

Rg-202425
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00236 z dne 5. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa BONA FIDE, finančno-eko-
nomske storitve in trgovina, d.d., Koper,
sedež: Cesta Zore Perrelo-Godina 2,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04122/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo člana nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5757509
Člani nadzornega sveta: Flego Giani, iz-

stop 6. 2. 1996 ter Čadež Tea, vstop 6. 2.
1996.

Rg-202426
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00757 z dne 18. 2. 1998 pri
subjektu vpisa ADRIA-TOW, Storitve vleke
in asistiranja ladij in plovil, d.o.o., Ko-
per, sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000
Koper, pod vložno št. 1/03333/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5661200

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gerk Robert, razrešen 27. 8. 1996;
direktor Jamnik Tomaž Martin, Izola, Sonč-
no nabrežje 4, imenovan 27. 8. 1996, pod-
pisuje vse račune in ostale dokumente o
razpolaganju s sredstvi družbe, ki so v zvezi
z opravljanjem storitev vleke in asistiranja, ki
jih nudi družba. Ostale račune in finančno
dokumentacijo pa lahko podpisuje le do vi-
šine 1,000.000 SIT, za vrednosti nad to
višino si mora pridobiti soglasje skupščine.

Rg-202427
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00781 z dne 26. 1. 1998 pri
subjektu vpisa EMONEC KAFE, Proizvod-
nja in trgovina s kavo, d.o.o., Koper, se-
dež: Vanganelska 8, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01935/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5470625
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Mandič Marina, razrešena 31. 8. 1996 kot
v.d. direktorice; Požek Manuela, Koper,
Šmarska cesta 12c, imenovana 31. 8.
1996, kot v.d. direktorice zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-202428
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00782 z dne 26. 1. 1998 pri
subjektu vpisa GSG, Trgovina, finančne
storitve in posredovanje, d.o.o., Koper,
sedež: Vegova 25a, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03494/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5677084
Firma: GSG, Trgovina, finančne stori-

tve in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: GSG, d.o.o.
Sedež: 6280 Ankaran, Na logu 8.

Rg-202431
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00835 z dne 5. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa INVESTBIRO KOPER, podjetje
za inženiring, projektiranje, urbanizem
in geodezijo, d.d., INVESTBIRO
KOPER-CAPODISTRIA, impresa di engi-
neer., progettaz., urbanist. e geodesia,
s.p.a., sedež: Trg Brolo 12, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/00205/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5066026
Člani nadzornega sveta: Bratož Drago,

Kinkela Dunja, Kobal Gorazd, Leskovic
Zdravko, Osivnik Mladen in Škof Dean, vsi
izstopili 19. 9. 1996 ter Bajec Jadran, Ba-
raga Bogomir, Bonifacio Giulio, Kinkela Du-
nja, Mozetič Lucija in Leskovic Zdravko,
vstopili 19. 9. 1996.

Rg-202432
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00893 z dne 5. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa MARINA PORTOROŽ, turistič-
no podjetje, d.d., sedež: Cesta solinar-
jev 8, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/03190/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5680832
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lojo Enes, Portorož, Belokriška ce-
sta 22, razrešen 21. 9. 1996 kot začasni
direktor in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-202433
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00933 z dne 5. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa MORER – proizvodnja pisar-
niških potrebščin, d.d., sedež: Cesta v
Pregavor 5, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/00444/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in člana
začasnega nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5159644
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Reš-

čič Igor, razrešen 22. 10. 1996 kot začasni
direktor; Šavle Vinko, Koper, Vanganel 28,
imenovan 22. 10. 1996, kot začasni direk-
tor zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Šavle Vinko, iz-
stop 22. 10. 1996 ter Grgič Sonja, vstop
22. 10.1 996.

Rg-202434
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00965 z dne 24. 2. 1998 pri
subjektu vpisa JADRAN, export-import,
d.d., Sežana, sedež: Partizanska 69,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/00849/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5108128
Člani nadzornega sveta: Fabiani Majda,

Franetič Drago, Kontelj-Mladovan Nives in Krt
Damjan, vsi izstopili 18. 10.1 996 ter Adler
Davorin, Bergant Živko, Kastelic Fabiani Maj-
da in Škrij Tone, vsi vstopili 18. 10. 1996.

Rg-202435
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01011 z dne 6. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa INVESTBIRO KOPER, podjetje
za inženiring, projektiranje, urbanizem
in geodezijo, d.d., INVESTBIRO
KOPER-CAPODISTRIA, impresa di engi-
neer., progettaz., urbanist. e. geodesia,
s.p.a., sedež: Trg Brolo 12, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/00205/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5066026
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Alič Ladislav, Portorož, Liminjanska
39, razrešen 18. 11. 1996 kot začasni di-
rektor ter imenovan za direktorja, ki potre-
buje soglasje nadzornega sveta za investici-
je in najem kreditov, katerih vrednost prese-
ga 10 % kapitala družbe po revidirani zadnji
letni bilanci, za odpis, odprodajo ali kakr-
šnokoli drugo odtujitev sredstev družbe, ka-
terih vrednost presega 5 % kapitala družbe
po revidirani zadnji letni bilanci.

Rg-202440
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00422 z dne 17. 2. 1998 pri
subjektu vpisa TOMEX, trgovina, turizem
in storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica, sedež:
Prešernova 40, 6250 Ilirska Bistrica,
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pod vložno št. 1/01301/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5410983
Firma: TOMEX, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica
Skrajšana firma: TOMEX, d.o.o., Ilirska

Bistrica
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Vilharje-

va 21
Ustanovitelj: Tomšič Edi, izstop 18. 4.

1996; Tomšič Andrej, Ilirska Bistrica, Pre-
šernova 40, vstop 18. 4. 1996, vložek
2,083.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomšič Edi, razrešen 18. 4. 1996;
direktor Tomšič Andrej, imenovan 18. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1998:
0124 Reja perutnine; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
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; 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; 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; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 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; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi.

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

Rg-202441
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00436 z dne 10. 2. 1998 pri
subjektu vpisa EMEL, d.o.o., Knjigovod-
ske in računovodske storitve, trgovina
in turizem, Izola, Polje 5i, sedež: Polje
5i, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/02445/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter pro-
kurista s temile podatki:

Matična št.: 5519071
Ustanovitelji: MARKETING GALEB,

d.o.o., Izola, Elvire Vatovec 4, vstop
30. 6. 1992, vložek 903.728 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Babič Dorjana, Izola, Ko-
sova ul. 5, vstop 17. 5. 1996, vložek
531.604 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Koren Klavdija, Portorož, Kogojeva ul. 12,
vstop 17. 5. 1996, vložek 194.922 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Milkovič Ema, Izo-
la, Jagodje 42a, vstop 17. 5. 1996, vložek
141.761 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Radujko Jožica, Izola, Razgled 4,
imenovana 17. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1998:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 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;
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; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne 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 družba opravlja
vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-202442
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00586 z dne 19. 2. 1998 pri
subjektu vpisa AGENCIES, izvozno-uvoz-
no, špeditersko in transportno podjetje,
d.o.o., Koper, Župančičeva 39, sedež:
Župančičeva 39, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/03786/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5714923
Firma: AGENCIES, pomorsko agencij-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AGENCIES, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 30a
Ustanovitelja: AGENCIES S.R.L. MES-

TRE, Mestre, Italija, C.so del Popolo 67,
vstop 4. 12. 1992, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štrukelj Ivan
Branko, Izola, Dolina 3, Jagodje, vstop
27. 6. 1996, vložek 450.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kiko-Kirm Dušan, razrešen 9. 7.
1996; direktor Štrukelj Ivan Branko, imeno-
van 9. 7. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev, razen pri poslih kupoprodaje osnovnih
sredstev ter kreditnih poslih, z vrednostjo
4,000.000 SIT; Trevisan Loris, Chirignag-
no, Venezia, Italija, Via Ivancich 49, razre-
šen 9. 7. 1996 kot predsednik skupščine
in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998:
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
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živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;

6010 Železniški promet; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni pro-
met na rednih linijah; 6220 Izredni zračni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiš-
čenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 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 posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92621 Dejavnost marin;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-202443
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00588 z dne 17. 2. 1998 pri
subjektu vpisa ADRIA-TOW, Storitve vle-
ke in asistiranja ladij in plovil, d.o.o.,
Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 38,
6000 Koper, pod vložno
št. 1/03333/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo družbe-
nikov in podatkov pri družbeniku, spre-
membo zastopnika in dejavnosti, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov ter us-
kladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5661200
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: LUKA KOPER, preklada-

nje, skladiščenje in druge pristaniške stori-
tve, d.d., Koper, Koper, Vojkovo nabrežje
38, vstop 25. 5. 1992, vložek 730.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; TRIPNAVI,
S.P.S., izstop 8. 7. 1996; OCEAN, S.r.l.,
Trst, Trst, Italija, Ul. Felice Venezian 1, vs-
top 8. 7. 1996, vložek 770.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vičič Branislav, razrešen 8. 7. 1996;
direktor Gerk Robert, Škofije, Zg. Škofije
št. 90a, imenovan 8. 7. 1996, zastopa druž-
bo z omejitvami, da direktor družbe podpi-
suje vse račune in ostale dokumente o raz-
polaganju s sredstvi družbe, ki so v zvezi z
opravljanjem storitev vleke in asistiranja, ki
jih nudi družba. Ostale račune in finančno
dokumentacijo pa lahko samostojno podpi-
suje le do višine 1,000.000 SIT, za vred-
nost nad to višino, si mora pridobiti soglasje
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1998:
6110 Pomorski promet; 6322 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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.

Rg-202445
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00608 z dne 5. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa VEGA, Podjetje za uvoz, izvoz,
trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
B. Kraigherja 2, Izola, sedež: B. Kraig-
herja 2, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/04126/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5766508
Firma: VEGA, Podjetje za uvoz-izvoz,

trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Izola

Sedež: 6310 Izola, Ulica Svetega Pe-
tra 2

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1998:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne 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 in zastavljalnic.

Rg-202447

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00622 z dne 19. 2. 1998 pri
subjektu vpisa NOVI SVET, trgovina in
proizvodnja, d.o.o., Bazoviška 4b, Ilirska
Bistrica, sedež: Bazoviška 4b, 6250 Ilir-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/03309/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanovitelja, uskladitev dejavnosti,
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spremembo zastopnika in spremembo us-
tanovnega akta zdne 17. 7. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5645778
Ustanoviteljica: Udovič Dušan, izstop

17. 7. 1996; Udovič Stanislava, Ilirska Bi-
strica, Bilčeva pot 6, vstop 17. 7. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Udovič Dušan, razrešen 17. 7.
1996; direktorica Udovič Stanislava, ime-
novana 17. 7. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998:
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 28120 Proizvodnja
kovinskega stavnega pohištva; 28750 Proi-
zvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29530 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 45210 Splošna gradbena
dela; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55210 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 55220 Storitve kampov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 60220 Storitve taksi-
stov; 60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov.

Pri dejavnosti pod šifro 67.130 – po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba samo dejav-
nost menjalnic.

Rg-202450
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00670 z dne 12.2. 1998 pod
št. vložka 1/05006/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5904927002
Firma: BENTURA – Trgovina in stori-

tve, d.o.o., Koper, Podružnica Ljubljana,
Tržaška 15

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

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 15
Ustanovitelj: BENTURA – Trgovina in sto-

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

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Benčič Boris, Škofije, Plavje 44, ime-
novan 17. 6. 1996, zastopa podružnico
brez omejitev, razen pogodb o nakupu in
prodaji nepremičnin, osnovnih sredstev, na-
jemanju kreditov in drugih opravil, s katerimi
se zadolži prek vrednosti osnovnega kapita-
la, ki jih lahko sklene le na podlagi veljavne-
ga sklepa skupščine; zastopnik Vovk Dani-
jel, Trbovlje, Gubčeva cesta 14, imenovan
17. 6. 1996, kot vodja podružnice zastopa
podružnico brez omejitev, razen pogodb o
nakupu ali prodaji nepremičnin, osnovnih
sredstev, najemanju kreditov in drugih opra-
vil, s katerimi se zadolži prek vrednosti os-
novnega kapitala, ki jih lahko sklene le na
podlagi veljavnega sklepa skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1998:
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5262 Tr-
govina 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-202451
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00674 z dne 13. 2. 1998 pri
subjektu vpisa FINOR, svetovanje in oprav-
ljanje finančnih poslov, d.o.o., FINOR,
Consulenza ed esercizio affari finanziari,
s.r.l., sedež: Pristaniška ulica 14, 6000
Koper, pod vložno št. 1/00740/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5297664
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:

7122 Dajanje vodnih plovil v najem.

Rg-202454
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00710 z dne 17. 2. 1998 pod
št. vložka 1/01208/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5366208002
Firma: TELMONT, podjetje za inženi-

ring in montažo telefonsko kabelskega
omrežja, d.o.o., Koper – Podružnica Ko-
per

Skrajšana firma: TELMONT, d.o.o., Ko-
per – Podružnica Koper

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 3
Ustanovitelj: TELMONT, d.o.o., Koper,

Kampel 12, vstop 5. 8. 1996, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hrvatin Marinko, Koper, Kampel 12,
imenovan 5. 8. 1996, kot vodja podružnice
zastopa brez omejitev.

Dejavnsot, vpisana dne 17. 2. 1998:
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.

Rg-202455
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00831 z dne 20. 2. 1998 pri
subjektu vpisa MAGNUM, trgovsko pod-
jetje, storitve, proizvodnja, inženiring in
svetovanje, d.o.o., Koper, sedež: Prisoj-
na pot 6, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03232/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo ustanovnega akta
z dne 25. 9. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5637791
Ustanovitelja: Mahne Roman, vstop

10. 4. 1992 in Mahne Barbara, vstop
25. 9. 1996, oba Koper, Prisojna pot 6,
vložila po 775.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1998:
1422 Pridobivanje gline in kaolina; 15811
Dejavnost pekarn; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 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; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 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; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52486 Trgovina na drobno z umetniš-
kimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
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varovanje; 7481 Fotografska dejavnost;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 92712
Dejavnost igralnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60 – poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje, opravlja
družba samo dejavnost varovanja; pri dejav-
nosti pod šifro 92.712 – dejavnost igralnic,
opravlja družba samo dejavnost igralnih av-
tomatov zunaj igralnic.

Rg-200531
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00433 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa STUDIO SOL ET LUNA,
umetnostna obrt in varstvo kulturnih do-
brin, d.o.o., Mihele, Kozina, sedež: Mihe-
le št. 28, 6240 Kozina, pod vložno
št. 1/04448/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov, prokurista ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5806739
Osnovni kapital: 1,728.498 SIT
Ustanovitelja: Sabadin Elvio in Michelaz-

zi Barbara, oba Trst, Italija, Via de Brigido 5,
vstopila 15. 1. 1993, vložila po 864.249
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Brajdih Miranda, Sežana, Križ
št. 194, imenovana 28. 11. 1994.

Rg-200547
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00777 z dne 12. 12. 1997 pri
subjektu vpisa INTERPRESS, podjetje za
odnose z javnostmi, d.o.o., Koper, se-
dež: Oljčna pot 45, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04606/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, de-
javnosti in prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5818893
Sedež: 6000 Koper, Zore Perello Go-

dina 2
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Brataševec Jelka, Ljubljana, Vogel-
na ulica 6, imenovana 16. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Dejavnost, izbrisana dne 12. 12. 1997:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

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

Rg-200572
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01121 z dne 10. 12. 1997 pri
subjektu vpisa CIMOS SPECIALNA VOZI-
LA, d.o.o., Koper, Proizvodnja special-
nih vozil Koper, sedež: Cesta Marežgan-
skega upora 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03634/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5648688
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bevc Miran, razrešen 2. 12. 1996;

direktor Vidmar Florjan, Dekani, Dekani
310, imenovan 3. 12. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-200574

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01130 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa FANCY – turizem, go-
stinstvo, trgovina, izvoz, uvoz, d.o.o., Por-
torož, sedež: Obala 20a, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/01687/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5436249
Firma: FANCY – turizem, gostinstvo,

trgovina, d.o.o., Portorož
Sedež: 6320 Portorož, Solinarska

št. 8, Lucija
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:

5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
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; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 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; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje

pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 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; 92623 Druge
športne dejavnosti; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene 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-200592
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01247 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa RAF, računalništvo in fi-
nance, uvoz, izvoz, d.o.o., Ilirska Bistri-
ca, Vojkov drevored 14, sedež: Vojkov
drevored 14, 6250 Ilirska Bistrica, pod
vložno št. 1/04559/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop družbenika, pre-
nos poslovnega deleža, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
čistopis akta o ustanovitvi z dne 26. 5. 1997
s temile podatki:

Matična št.: 5815703
Ustanovitelj: Zbašnik Robert, izstop

26. 5. 1997; Lukančič Andraž, Ilirska Bi-
strica, Župančičeva 6, vstop 20. 5. 1993,
vložek 1,684.431,60 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

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

Rg-200616
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00603 z dne 27. 11. 1997 pri
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subjektu vpisa HUNTER, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., sedež: Podgrad
b.št. 6244 Podgrad, pod vložno
št. 1/00728/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in deležev, spremembo družbenikov,
zastopnikov ter uskladitev ustanovnih aktov
s temile podatki:

Matična št.: 5297079
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Valter, izstop 18. 11.

1994; Bortoli Alcide, izstop 7. 2. 1995; Cis-
cato Luigino, Carmignano Di Brenta, Italija,
V. le Martiri Lib. ne 132, vstop 20. 9. 1994,
vložek 1,602.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bor-
toli Alcide, razrešen 7. 2. 1995 kot poslo-
vodja; prokurist Božič Valter, razrešen 7. 2.
1995; direktor Ciscato Luigino, imenovan
7. 2. 1995, zastopa družbo brez omejitev;
prokuristka Škerjanc Silva, Izola, Morova 6,
imenovana 7. 2. 1995.

Rg-200956
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01170 z dne 24. 12. 1997 pri
subjektu vpisa EDEX, d.o.o., Podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino na debelo
in malo ter opravljanje storitev, Sežana,
Partizanska 37a, sedež: Partizanska 37a
6210 Sežana, pod vložno št. 1/02365/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov ter raz-
širitev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5505470
Osnovni kapital: 3,999.212,29 SIT
Ustanovitelja: Silič Damjana, Sežana, Iva-

na Turšiča 3, vstop 23. 8. 1991, vložek
1,683.418,64 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Draščič Edi, Ljubljana, Kunaverjeva
6, vstop 23. 8. 1991, vložek 2,315.793,65
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 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; 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;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške 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; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
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.; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro 74.12, družba opravlja vse, razen revi-
zijske dejavnosti.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 44 / 11. 6. 1998 / Stran 4409

Rg-200988
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01583 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa ELKOP – Trgovinsko pod-
jetje, p.o., Koper, sedež: Ferrarska uli-
ca 8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00858/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje v
d.d., spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, razširi-
tev dejavnosti, začasno upravo in nadzorni
svet ter statut z dne 7. 10. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5170028
Firma: ELKOP, trgovinsko podjetje,

d.d.
Skrajšana firma: ELKOP, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 8
Osnovni kapital: 206,236.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 7. 10. 1997,
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljublja-
na, Mala ulica 5, vstop 7. 10. 1997, Slo-
venska razvojna družba, Ljubljana, Dunaj-
ska 160, vstop 7. 10. 1997, udeleženci
interne razdelitve, vstopili 7. 10. 1997, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Humar Janez, Koper, Dolinska cesta
6e, razrešen 7. 10. 1997 in ponovno ime-
novan za direktorja, ki kot začasna uprava –
direktor, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Žonta Neda, Po-
niš Doris in Vrčon Dajana, vse vstopile
7. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 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;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 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 go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom.

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

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP 01364/01415-1997/MB z dne
3. 12. 1997.

Rg-201222
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02684 z dne 21. 1. 1998 pri
subjektu vpisa OGRAD, Podjetje za finanč-
ni inženiring, svetovanje in stanovanjske
storitve, d.o.o., Sežana, sedež: Cesta na
Lenivec 4, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/02602/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skrajša-
ne firme, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, spremembo tipa zastopnika ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5547407
Firma: OGRAD, Podjetje za finančni

inženiring, svetovanje in stanovanjske
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: OGRAD, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: SGP KRAŠKI ZIDAR, p.o.,

Sežana, Cesta na Lenivec 4, vstop
13. 11. 1991, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Še-
bart Majda, Sežana, Dane pri Sežani 88,
razrešena 27. 5. 1994 in imenovana za v.d.
direktorice, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-201231
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00490 z dne 8. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa CIMOS SPECIALNA VOZILA,
d.o.o., Koper, Proizvodnja specialnih vo-
zil Koper, sedež: Cesta Marežganskega
upora 2, 6000 Koper, pod vložno
št.1/03634/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izbris prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5648688
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Vadnjal Peter, razrešen 13. 6. 1996.

Rg-201237
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00918 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa ACTUAL I.T., informacijske
tehnologije, d.o.o., sedež: Kopališko na-
brežje 5, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04798/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in vlož-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5858534
Ustanovitelji: Prodan Jadran, izstop

10. 10. 1996; Cesar Amadeo, Koper, Vo-
dopivčeva 20, vstop 21. 6. 1994, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Babič Faust, Izola, Malija 48, vstop 10. 10.
1996, vložek 200.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Rodman Moreno, Koper, Ce-
sta na Markovec 14, vstop 20. 12. 1995,
vložek 4,800.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-201256
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00888 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa TEA LINE – Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Škofije, sedež: Zgornje Ško-
fije 9, 6281 Škofije, pod vložno
št. 1/01704/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5441919
Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:

2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2522

Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 50102 Tr-
govina na drobno 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;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 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; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

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.

Rg-201268

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01268 z dne 16. 1. 1998 pri
subjektu vpisa ADRIACOMMERCE AKRO,
export-import, veletrgovina, zastopanje,
d.o.o., sedež: Pristaniška 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in deležev ter spremembo na-
slova družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5486530
Ustanovitelj: Gregorič Duško, Koper,

Trinkova 2, vstop 15. 4. 1991, vložek
4,740.408,20 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Novak Vesna, izstop 15. 9. 1997.

Rg-201276
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01553 z dne 9. 1. 1998 pod št.
vložka 1/05387/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1253573
Firma: GATUS, družba za gostinstvo,

gradbeništvo in prevoze, d.o.o.
Skrajšana firma: GATUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Tominčeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelj: Hoxha Fadil, Suva Reka,
ZRJ, Belanica, vstop 21. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Florin Sadiku, Koper, Mladinska uli-
ca 9, imenovan 21. 11. 1997, za sklepanje
poslov, ki zavezujejo družbo nad vrednostjo
osnovnega kapitala, potrebuje soglasje
ustanovitelja; prokurist Hoxha Fadil, imeno-
van 21. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
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; 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; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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 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; 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; 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
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; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 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;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost depo-
nij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s poseb-
nimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delova-
nje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve
javne higiene.

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

Rg-201277
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01588 z dne 15. 1. 1998 pod
št. vložka 1/05393/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1228595
Firma: MERIDIANA SHIPPING AGENCY,

pomorska agencija, d.o.o.
Skrajšana firma: MERIDIANA SHIPPING

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bertok Mauro, Koper, Mar-

kova ul. 8a, Bertoki, vstop 3. 9. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bertok Mauro, imenovan 3. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1998:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
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Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje.

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

Rg-201278
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01592 z dne 7. 1. 1998 pod št.
vložka 1/05384/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1254022
Firma: KUTTER, Trgovina z ribo in po-

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Gradnikova 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Franca Fedor, Koper, Grad-

nikova 10, vstop 16. 7. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Franca Fedor, imenovan 16. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1998:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51360 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 51370 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 51430 Trgovina na

debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51700 Druga trgovina
na debelo.

Rg-202357
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01153 z dne 17. 2. 1998 pri
subjektu vpisa PINIJA, Podjetje za turi-
stične in ekonomske storitve, d.o.o., Por-
torož, sedež: Sončna pot 41, 6320 Por-
torož, pod vložno št. 1/00660/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in poslovnih deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5284490
Ustanovitelji: Živec Slavica in Živec Dimi-

trij, oba Portorož, Sončna pot 41, vstopila
18. 7. 1989, vložila po 450.600 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata; PINIJA, Podjet-
je za turistične in ekonomske storitve,
d.o.o., Portorož, Sončna pot 41, vstop
6. 12. 1996, vložek 600.800 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-202358
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00028 z dne 9. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa CBR, gradbeno podjetje,
d.o.o., sedež: Kolodvorska, b.št., 6000
Koper, pod vložno št. 1/04940/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža (določitev h.št.), družbenikov, po-
slovnih deležev, dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe z dne 23. 12. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5872758
Sedež: 6000 Koper, Kolodvorska 2
Ustanovitelji: SOCIETA’ COOPERATIVA

BRACCIANTI RIMINESE, soc.coop., a.r.l.,
Rimini, Italija, Via Emilia 113, vstop 23. 11.
1994, vložek 1,610.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; SOCIETA ANONIMA
GREENSERVICES, Galazzano, San Mari-
no, Strada Cardio 28, vstop 23. 12. 1996,
vložek 14,490.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, izbrisana dne 9.2. 1998:
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-202360
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00189 z dne 11. 2. 1998 pri
subjektu vpisa KULTURNI CENTER SREČ-
KA KOSOVELA SEŽANA, sedež: Kosove-
lova 4a, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/02150/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5515513
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Su-

ša Marjan, razrešen 24. 10. 1996 kot v.d.
direktorja; direktor Peršolja Aleksander,

Sežana, Križ 114, imenovan 24. 10.
1996, kot v.d. direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-202364
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00221 z dne 17. 2. 1998 pri
subjektu vpisa POINT ELECTRONIC, Pod-
jetje za razvoj in aplikacije, d.o.o., Ilir-
ska Bistrica, Nikole Tesle 4, sedež: Ni-
kole Tesle 4, 6250 Ilirska Bistrica, pod
vložno št. 1/00809/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
ka, uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti in čistopis družbene po-
godbe z dne 18. 9. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5310695
Ustanovitelj: Benigar Darko, izstop

18. 9. 1996; Vergan Neta, Ilirska Bistrica,
Rozmanova 24e, vstop 18. 9. 1996, vlo-
žek 767.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1998:
3110 Proizvodnja elektromotorjev, gene-
ratorjev in transformatorjev; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-202365
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00493 z dne 27. 1. 1998 pri
subjektu vpisa MEDNARODNO PODJETJE
LAMA, d.d., okovja – montažni sistemi –
orodja – trgovina, Dekani, sedež: Dekani
5, 6271 Dekani, pod vložno
št. 1/00143/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5041929
Člani nadzornega sveta: Batagelj Ivan,

Škoda Marijan, Rojc Branko, Kočevar Dean,
Jakomin Zvezdan in Bajramović Slavka, vsi
izstopili 26. 3. 1997; Batagelj Ivan, Škoda
Marijan, Može Tomaž, Benčič Lučo, Bajra-
mović Slavka in Jakomin Zvezdan, vstopili
26. 3. 1997.

Rg-202457
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00976 z dne 19. 2. 1998 pri
subjektu vpisa PROTEAPAK, pakiranje in
trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo
nabrežje 30a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04988/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, dejav-
nosti, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:
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Matična št.: 5909520
Ustanovitelja: Holjevac Milan, Lovran, Hr-

vaška, Žrtava fašizma 23, vstop 29. 5.
1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; OUTSPAN INTERNATIONAL
LIMITED, Hennopsmeer, Juž. Afriška Re-
publika, P 0 BOX 7733, vstop
11. 11.1996, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Holjevac Milan, razrešen 11. 11.
1996 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktor Bibalo Bru-
no, Koper, Cesta na Markovec 18/3, razre-
šen 11. 11. 1996 in imenovan za prokuri-
sta.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1586 Predelava čaja in kave; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74831
Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Rg-202459
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00133 z dne 19. 2. 1998 pri
subjektu vpisa METLICA, podjetje za
čiščenje in vzdrževanje, d.o.o., Koper,
sedež: Kolarska 1, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/02375/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5533139
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998:

4521 Splošna gradbena dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 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; 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;
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; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-

nimi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-202461
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00437 z dne 5. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa STUDIO GALEB, d.o.o., Pod-
jetje za prostorsko načrtovanje, projek-
tiranje in inženiring, Koper, Ob Ogrlici
b.št., sedež:Ob Ogrlici, b.št., 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/01900/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, družbe-
nikov, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
kov, uskladitev dejavnosti ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5483255
Firma: STUDIO GALEB, d.o.o., Podjet-

je za prostorsko načrtovanje, projektira-
nje in inženiring

Skrajšana firma: STUDIO GALEB, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Kettejeva ulica 1
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: Bizjak Aleksander, Anka-

ran, Čahova ulica 6, vstop 26. 11. 1990,
vložek 760.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Vinčec Ivan, izstop 25. 3. 1997;
Košpenda Milenko, izstop 25. 3. 1997;
Garzarolli Matjaž, Sežana, Ivana Turšiča 3,
vstop 26. 11. 1990, vložek 320.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; MARKETING
GALEB, d.o.o., Izola, Polje 5i, vstop
17. 11. 1992, vložek 760.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Debernardi Darjo,
Koper, Šmarje 140, vstop 25. 3. 1997, vlo-
žek 160.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1998:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
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;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74842 Ob-
likovanje, 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.

Rg-202462
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00540 z dne 18. 2. 1998 pri
subjektu vpisa FEROM, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Portorož, sedež: Seča 76,
6320 Portorož, pod vložno
št. 1/01728/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, povečanje osnovnega
kapitala, spremembo družbenikov, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, spremembo zastopnika in uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5450578
Firma: FEROM, trgovina in storitve,

d.o.o., Koper
Skrajšana firma: FEROM, d.o.o., Koper
Sedež: 6000 Koper, Istrska cesta 89
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Matešič Loris, izstop 11. 4.

1997; Grilj Gorazd, Koper, Istrska cesta
89, vstop 11. 4. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Matešič Loris, razrešen 11. 4. 1997;
direktor Grilj Gorazd, imenovan 11. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
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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; 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;
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); 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; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil 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; 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; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično

preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92712 Dejavnost igralnic.

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; pri dejavnosti pod šifro
92.712 – dejavnost igralnic, opravlja druž-
ba samo dejavnost igralnih avtomatov zunaj
igralnic.

Rg-202466
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00915 z dne 12. 2. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA PIER
PAOLO VERGERIO STAREJŠI – KOPER,
Scuola elementare Pier Paolo Vergerio
il Vecchio – CAPODISTRIA, sedež: Gim-
nazijski trg 7, P.ale gin.7, 6000 Koper,
Capodistria, pod vložno št. 1/00087/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5084849
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Skupščina občine Koper,

izstop 22. 11. 1996; Mestna občina Ko-
per, Koper, Verdijeva 10, vstop 22. 11.
1996, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1998:
5274 Druga popravila, d.n.; 5551 Storitve
menz; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92511 Dejavnost knjižnic; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-202470

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01187 z dne 18. 2. 1998 pri
subjektu vpisa DDD, Dezinfekcija, dezin-
sekcija, deratizacija, d.o.o., Koper, se-
dež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/01757/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnih deležev, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo ustanovnega akta z dne 9. 9.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5453615
Ustanovitelja: Dakič Miloš, Koper, Kova-

čičeva ulica 20, vstop 20. 12. 1990, vlo-
žek 1,051.400 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Dakič Zlatko, Koper, Kovačičeva
ulica 20, vstop 9. 9. 1997, vložek 450.600
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1998:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
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dajo določenih izdelkov, d.n.; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8514 Druge zdravstvene de-
javnosti; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge storitve javne higiene.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-202471
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01392 z dne 5. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa DROGA PORTOROŽ, živilska
industrija, d.d., sedež: Obala 27, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/00584/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika – prenehanje pooblastila s
temile podatki:

Matična št.: 5048265
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Maj-

cen Ivan, razrešen 30. 9. 1997 kot namest-
nik predsednika uprave – namestnik gene-
ralnega direktorja.

Rg-202474
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00278 z dne 19. 2. 1998 pri
subjektu vpisa PRINCIP, Proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., sedež: Tribanska cesta 2,
6000 Koper, pod vložno št. 1/01371/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5391172
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998:

5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 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; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov.

Rg-202750
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00265 z dne 18. 2. 1998 pri
subjektu vpisa ROST TRADE – Trgovina

in marketing, d.o.o., Koper, sedež: Van-
ganelska 20, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04252/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5752779
Sedež: 6000 Koper, Klaričeva ulica 12.

Rg-202751
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01297 z dne 18. 2. 1998 pri
subjektu vpisa EUROPA SHIPPING LINES,
d.o.o., pomorski promet in agencija, se-
dež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/05325/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5992427
Firma: TRANSEUROPA SHIPPING

LINES, d.o.o., Pomorski promet in agen-
cija

Skrajšana firma: TRANSEUROPA SHIP-
PING LINES, d.o.o.

Rg-202752
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00611 z dne 12. 2. 1998 pri
subjektu vpisa AMIDOR, trgovsko podjet-
je, d.o.o., sedež: Nazorjev trg 5, 6000
Koper, pod vložno št. 1/05098/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5931789
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska ulica

št. 2.

Rg-202753
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00718 z dne 27. 2. 1998 pri
subjektu vpisa JAVOR-COMMERCE, trgov-
sko podjetje, d.o.o., Izola, sedež: Obrtna
cona, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/01666/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi z
dne 14. 6. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5438993.

Rg-202754
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00668 z dne 11. 2. 1998 pri
subjektu vpisa BENTURA – Trgovina in
storitve, d.o.o., Koper, sedež: Županči-
čeva 27, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05006/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo tipa zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5904927
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Turk Branko, Izola, Sončna pot 4,
razrešen 12. 6. 1996 in imenovan za za-
stopnika, ki kot namestnik direktorja zasto-
pa družbo brez omejitev, razen pri sklepa-
nju pogodb o nakupu ali prodaji nepremič-
nin, osnovnih sredstev, najemanju kreditov
in drugih opravil, s katerimi se zadolži prek
vrednosti osnovnega kapitala, ki jih lahko
sklene le na podlagi veljavnega sklepa
skupščine; Benčič Boris, Škofije, Plavje 44,
razrešen 12. 6. 1998 kot namestnik direk-
torja ter dne 17. 5. 1995 imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev,
razen pri sklepanju pogodb o nakupu in
prodaji nepremičnin, osnovnih sredstev, na-
jemanju kreditov in drugih opravil, s katerimi

se zadolži prek vrednosti osnovnega kapita-
la, ki jih lahko sklene le na podlagi veljavne-
ga sklepa skupščine.

Rg-202756
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00627 z dne 3. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa N.G.P. – Kmetijstvo, trgovina,
gradbeništvo in turizem, d.o.o., Ankaran,
sedež: Jadranska 21, 6280 Ankaran,
pod vložno št. 1/05100/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnih deležev in zastopnikov ter
pooblastil zastopnikom s temile podatki:

Matična št.: 5928923
Ustanovitelja: Novoselec Marija, Ilirska

Bistrica, Rozmanova ulica 24a, vstop
11. 12. 1995, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Galeković Majda,
izstop 12. 11. 1997; Novoselec Miro, Ilir-
ska Bistrica, Rozmanova ulica 24a, vstop
11. 12. 1995, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Galeković Boris, iz-
stop 12. 11. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Novoselec Marija, razrešena 5. 7.
1996 in imenovana za prokuristko; direktor
Novoselec Miro, imenovan 5. 7. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Gale-
ković Boris, razrešen 12. 11. 1997.

Rg-202757
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00645 z dne 3. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa BARMAR, Ribištvo in trgovina,
d.o.o., Piran, La pesca e commercio,
s.r.l., Pirano, sedež: Gramscijeva 11,
6330 Piran, pod vložno št. 1/00714/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5293090
Sedež: 6330 Piran, Trg 1. maja 2.

Rg-202758
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00644 z dne 3. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa WALD, elektronika in elektro-
tehnika, d.o.o., Sežana, Partizanska ce-
sta 79, Sežana, sedež: Partizanska ce-
sta 79, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/05022/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5915147
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Čuk Marjan, razrešen 16. 7. 1996;
prokuristka Božeglav Irena, Sežana, Štorje
št. 23b, imenovana 16. 7. 1996.

Rg-200517
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01477 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa LIBO, proizvodnja kmetij-
skih in prehrambenih izdelkov, trgovina,
turizem, d.o.o., Postojna, sedež: Zalog
št. 9, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/03132/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo sedeža, po-
večanje osnovnega kapitala in vložka, spre-
membo podatkov pri družbeniku ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5626293
Sedež: 6230 Postojna, Zalog 10
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Osnovni kapital: 1,877.000 SIT
Ustanovitelj: Lenarčič Bojan, Postojna,

Zalog 10, vstop 15. 3. 1992, vložek
1,877.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-200518
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01564 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa REVS, trgovina na debelo
in drobno, servisiranje in popravila,
d.o.o., Gornja Branica, Štanjel, sedež:
Večkoti 3, 6222 Štanjel, pod vložno
št. 1/03397/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5711959
Osnovi kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Samec Marjan, Štanjel,

Večkoti 3, Gornja Branica, vstop
3. 12. 1993, vložek 503.672 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Štokelj Ivan, Branik,
Branik 197, vstop 3. 12. 1993, vložek
502.164 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Tomažič Miloš, Nova Gorica, Ajševica 58a,
vstop 3. 12. 1993, vložek 502.164 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-200520
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01674 z dne 5. 12. 1997 pri
subjektu vpisa AVTOŠOLA JOSIP, storitve
v avtomobilizmu, trgovina in proizvod-
nja, d.o.o., Izola, sedež: Premrlova 8,
6310 Izola, pod vložno št. 1/04075/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
spremembo naslova pri družbeniku in za-
stopniku, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5754887
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelj: Kujundžić Josip, Izola, Trg

29. novembra 4, vstop 4. 3. 1993, vložek
1,520.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kujundžić Josip, imenovan
4. 3. 1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-

ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 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; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-200521
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01767 z dne 5. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ARMAGO, Podjetje za sto-
ritve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Se-
žana, sedež: Šmartje št. 35, 6210 Seža-
na, pod vložno št. 1/02913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, spremembo
zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5587395
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Gorup Marjan, Sežana,

Šmarje 35, vstop 27. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Go-
rup Rozalija, razrešena 25. 5. 1994 kot na-
mestnica direktorja.

Rg-200524
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02642 z dne 19. 12. 1997 pri
subjektu vpisa TEXTIL POSTOJNA, trgovi-
na in proizvodnja, d.o.o., Koper, sedež:

Pristaniška 14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02730/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnikov in uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5561663
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Štok Katja, Ankaran, Ivančičeva 6,
imenovana 11. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:
1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava na-
ravne svile ter sukanje in teksturiranje sinte-
tične ali umetne filamentne preje; 1716 Pro-
izvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava
in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 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; 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-
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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; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6010 Železniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Stori-

tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

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

Rg-200528
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03242 z dne 18. 12. 1997 pri
subjektu vpisa PLANTES, kmetijske stori-
tve, svetovanje na področju kmetijske
proizvodnje, uvoz-izvoz in trgovina,
d.o.o., Koper, sedež: Škocjanska pot 8,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04185/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5772451
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Perez Fernandez Merce-

des, Madrid, Španija, C/Duraton 7, vstop
22. 1. 1993, vložek 375.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Koren Fabio, Ko-
per, Škocjanska pot 8, vstop 22. 1. 1993,
vložek 1,125.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-

belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s 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-
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tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem.

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

Rg-200530
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03432 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa PIRA, finančne in komer-
cialne storitve, trgovina, turizem, d.o.o.,
Koper, sedež: Pristaniška 14, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/03409/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
družbenikov in deležev, spremembo zastop-
nika in uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5819121
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Brosolo Francesco, izsto-

pil 28. 12. 1994; Furlan Walter, Pordeno-
ne, Italija, Via Stradelle n. 17b, vstop
19. 11. 1992, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Del Bianco Daniele,
Pordenone, Italija, Via Interna n. 25, vstop
19. 11. 1992, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Račnik Irena, Koper, Vanganelska
45a, imenovana 28. 12. 1994.

Rg-200532
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00006 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ACTUAL I.T., informacijske
tehnologije, d.o.o., sedež: Kopališko na-
brežje 5, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04798/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5858534
Ustanovitelji: Prodan Jadran, Koper, Se-

medela 27b, vstop 30. 1. 1995, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kosmina Igor, Koper, Letoviška pot 12, vstop
30. 1. 1995, vložek 7,360.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Kirn Zdravko, izstop
20. 12. 1995; Rodman Moreno, Koper, Ce-
sta na Markovec 14, vstop 20. 12. 1995,
vložek 4,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-200534
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00410 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MEHANO, proizvodnja in
prodaja igrač, pisarniških potrebščin,
kovinskih in plastičnih izdelkov, d.o.o.,
Izola, sedež: Polje 9, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/00225/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5035503
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Antolovič Marino, razrešen 6. 3.
1996; Batagelj Ivan, Škofije, Jelerji št. 10b,
imenovan 6. 3. 1996, kot v.d. direktorja
zastopa družbo z omejitvijo, da pri odloči-
tvah o posameznih naložbah in najemanju
kreditov, ki prsegajo vrednost 300.000
DEM, ter njihovem zavarovanju z zastavno
pravico na nepremičninah, potrebuje so-
glasje upravnega odbora.

Rg-200538
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00541 z dne 3. 12. 1997 pri
subjektu vpisa AXIS – Tehnološki inženi-
ring, d.o.o., Koper, sedež: Tribanska ce-
sta 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01371/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5391172
Firma: PRINCIP – Proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: PRINCIP, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:

2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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 vo-
zila; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
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; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 74204 Drugo

projektiranje in tehnično svetovanje; 7482
Pakiranje.

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

Rg-200539
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00557 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa A & G – Trgovina, turizem
in storitve, d.o.o., Koper, sedež: Čevljar-
ska 27, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03705/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in vlož-
kov, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in pre-
čiščeno besedilo družbene pogodbe z dne
24. 6. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5706777
Ustanovitelji: Cavallaro Alfredo, Bresso

(MI), Italija, Via Domizoni 51, vstop
21. 9. 1992, vložek 889.029,12 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Sacca’ Giusep-
pa, Bresso (MI) Italija, Via Domizoni 51,
vstop 21. 9. 1992, vložek 381.012,48 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Monterosso
Giuseppe, Palmi’, Italija, Contrada Fraca’,
vstop 24. 6. 1996, vložek 317.510,40 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 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
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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, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z 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; 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; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opavlja samo dejavnost menjalnic.

Rg-200541
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00571 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa CIMOS TOVARNA
SENOŽEČE, d.o.o., Proizvodnja avtomo-
bilskih delov, Senožeče 17, sedež: Se-
nožeče 17, 6224 Senožeče, pod vložno
št. 1/03636/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo zastopnikov in
pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5648696
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Vadnjal Peter, razrešen 13. 6. 1996;
direktor Škapin Miroslav, razrešen 31. 5.
1996; Hrib Rado, Sežana, Vodovodna 11,
imenovan 1. 6. 1996, kot v.d. direktorja ne
more brez soglasja ustanovitelja sklepati po-
slov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo
na: pridobivanje, odtujitev ali obremenitev
nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni že
izrecno opredeljeno v letnem programu; iz-
vajanje investicijskih del in najemanje poso-
jil in kreditov; določanje splošnih pogojev
poslovanja; sklepanje zakupnih pogodb gle-
de lastnih ali tujih sredstev; sklepanje koo-
peracijskih pogodb s trajanjem več kot ene-
ga leta; prenos kakršnihkoli pravic družbe
na druge; izplačevanje predujmov na račun
udeležbe na dobičku; podeljevanje prokure
in neomejenih pooblastil.

Rg-200542
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00698 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KLANATRANS, prevozniš-
tvo, špedicija, d.o.o., sedež: Vojkovo na-
brežje 29a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03178/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5844037
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:

2852 Splošna mehanična dela; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 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; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7482 Pakira-
nje; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov.

Rg-200543
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00703 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa VEGOS – podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., Koper, sedež: Van-
ganelska 47e, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04171/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5779863
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:

2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;

5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi 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; 6024
Cestni tovorni promet; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov.

Rg-200544
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00709 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa TELMONT, podjetje za in-
ženiring in montažo telefonskega kabel-
skega omrežja, d.o.o., Koper, Kampel
12, sedež: Kampel 12, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01208/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5366208
Firma: TELMONT, podjetje za inženi-

ring in montažo telefonskega kabelske-
ga omrežja, d.o.o., Koper

Sedež: 6000 Koper, Ulica 15. maja
št. 13

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
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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; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 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; 6110 Pomorski promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-

tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi 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; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 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; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
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.;
9220 Radijska in televizijska 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; 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 izdelov;
pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba oprav-
lja samo dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-200546
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00773 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa EDES, Podjetje za izvaja-
nje gradbenih del, d.o.o., Koper, sedež:
Glagoljaška 8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03882/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, izstop druž-
benikov, spremembo dejavnosti, pooblastil
zastopnika in razširitev članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5734533
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je št. 30
Ustanovitelj: MAKRO 5, d.o.o., Koper,

izstop 20. 3. 1996; Gorjanc Jelka, izstop
20. 3. 1996; Ludvik Vojko, izstop 20. 3.
1996; Novak Marinko, Izola, Razgled 6,
vstop 12. 1. 1993, vložek 1,670.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Žigante Rajko,
izstop 20. 3. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Marinko, razrešen 20. 3.

1996 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gorjanc Peter,
Ludvik Vojko in Žigante Rajo, vsi izstopili
20. 3. 1996.

Dejavost, vpisana dne 4. 12. 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.

Rg-200548
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00787 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GAMATELECOM, trgovina,
montaža in servis, d.o.o., Koper, sedež:
Pristaniška 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03321/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5654700
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška ulica

št. 3.

Rg-200549
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00791 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa PROPET, trgovina s pohiš-
tvom in storitve, d.o.o., sedež: Loka8,
6275 Črni kal, pod vložno
št. 1/03558/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5680433
Sedež: 6280 Ankaran, Tomažičeva 9
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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
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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; 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; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

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

Rg-200551
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00930 z dne 8. 12. 1997 pri
subjektu vpisa AGRIGEL, trgovina, komer-
cialne in finančne storitve, d.o.o., Ko-
per, sedež: Cankarjeva 6, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/04532/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5814901
Ustanovitelji: Mihevc Paolo, Koper, Va-

tovčeva 5, vstop 30. 5. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Ražman Danilo, izstop 30. 10. 1996.

Rg-200554
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00952 z dne 10. 12. 1997 pri
subjektu vpisa PALEA – Trgovina, marke-
ting, turizem, d.o.o., Izola, sedež: Malija
31h, 6000 Izola, pod vložno
št. 1/04219/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, družbenikov in deležev, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5752752

Firma: PALEA, holdinška družba,
d.o.o.

Skrajšana firma: PALEA, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Tomšičeva 2
Ustanovitelji: Slama Slavko, Izola, Malija

31h, vstop 18. 2. 1993, vložek
194.339,75 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Gregorčič Mateja, izstop 22. 10.
1996; Gregorčič Alojz, Koper, Strma pot
28, vstop 22. 10. 1996, vložek 1,554.718
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Gregorčič
Nada, Koper, Strma pot 28, vstop 22. 10.
1996, vložek 194.339,75 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slama Slavko, razrešen 22. 10.
1996; direktor Gregorčič Alojz, imenovan
22. 10. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 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
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki;  5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
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kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
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; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-200555
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00954 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa I B 7, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica, se-
dež: Koseze 4, 6250 Ilirska Bistrica, pod
vložno št. 1/05160/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop družbenika, spre-
membo vložka, zastopnikov in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5949394
Ustanovitelj: Jenko Dušan, izstop 23. 9.

1996; Valenčič Branko, Prem, Dolnja Bit-
nja 17, vstop 21. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jenko Dušan, razrešen 23. 9. 1996;
direktor Valenčič Branko, razrešen 23. 10.
1996 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Valenčič Karmen, Ilirska Bistrica, Dolnji Ze-
mon 37, imenovana 23. 10. 1996.

Rg-200556
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00956 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa IFIM, Izvoz-uvoz, trgovina
in posredništvo, d.o.o., Koper, Obrtniška
24, Koper, sedež: Obrtniška 24, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04977/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5904269
Firma: IFIM, Izvoz-uvoz, trgovina in po-

sredništvo, d.o.o., Koper, Vojkovo na-
brežje 23, Koper

Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-
je 23.

Rg-200558
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01047 z dne 19. 12. 1997 pri
subjektu vpisa I.T.R.S., podjetje za raču-
nalniški inženiring, trgovino in storitve,
d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 1, 6000
Koper, pod vložno št. 1/02179/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5613795
Firma: I R T S, podjetje za informati-

ko, računalništvo in telekomunikacijske
sisteme, d.o.o., Koper

Skrajšana firma: I R T S, d.o.o., Koper

Sedež: 6000 Koper, Cankarjeva 6
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Olenik Darij, razrešen 27. 11. 1996;
direktor Lovrečič Aleksander, Koper, Priso-
je 8, imenovan 27. 11. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-200559
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01055 z dne 19. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SISTEK, gradbeno projek-
tiranje in inženiring, d.o.o., Portorož, se-
dež: Obala 41, 6320 Portorož, pod vlož-
no št. 1/04713/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5846536
Ustanovitelji: Daolio Cesare Giulio, izstop

21. 11. 1996; GENESI, trgovinske stori-
tve, d.o.o., Portorož, Obala 109, vstop
30. 6. 1993, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; MDE AG, Medical
Development East, St. Gallen, Švica, Hech-
tackerstrasse 39, vstop 21. 11. 1996, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Daolio Cesare Giulio, razrešen
21. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7470 Čiščenje stavb.

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

Rg-200560
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01061 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa F & K, d.o.o., za promet
blaga in storitev Koper, sedež: Vojkovo
nabrežje 38, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04836/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča vstop družbenika in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5862469
Ustanovitelja: Fabricci Giuliano, Grisig-

nano, Italija, Paolo Lioy 18, vstop
28. 1. 1993, vložek 1,377.463,50 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Grosselli Stefa-
no, Verona, Italija, Via Marconi 60, vstop
28. 11. 1996, vložek 153.051,50 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2721 Proizvod-
nja litoželeznih cevi; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-200561
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01062 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SAVICA, d.o.o., zastopanje
in posredovanje pri storitvah v prometu,
Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 38,
6000 Koper, pod vložno št. 1/01671/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5439345
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
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d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij.

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

Rg-200563
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01066 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa AXLE – Vulkanizerstvo in
trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Vanganel-
ska 14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04026/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo ter spremem-
bo zastopnika s temilepodatki:

Matična št.: 5757053
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vad-

nov Tanja, Dekani, Dekani 247a, imenova-
na 2. 12. 1996, kot pomočnica direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
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; 2512 Obnavlja-
nje in protektiranje gum za vozila; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2742 Pro-
izvodnja aluminija; 2745 Proizvodnja drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3542 Proizvodnja ko-
les; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-

la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 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 bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 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); 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; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba prav-
lja vse, razen dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.
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Rg-200564
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01074 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa DEKA, d.o.o., trgovina in
turizem, Koper, sedež: Ferrarska cesta
10, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02841/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
naslova družbenika in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5579066
Sedež: 6000 Koper, Kampel 5e
Osnovni kapital. 41,854.100 SIT
Ustanovitelja: Cepak Viljem, vstop

24. 2. 1992 in Cepak Janko, vstop 11. 5.
1994, oba Koper, Kampel 5e, vložila po
20,927.050 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 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; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 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; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-200566

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01081 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa PROTOUR, gospodarsko
interesno združenje za promocijo turiz-
ma Obalno-Kraške regije, Portorož, se-
dež: Senčna pot 10, 6320 Portorož, pod
vložno št. 3/00527/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.:5062616
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Logar Mitja, razrešen 30. 11. 1996;
Silič Ivan, Portorož, Obala 124, imenovan
1. 12. 1996, kot v.d. direktorja zastopa in
predstavlja združenje ter sklepa vse pogod-
be v imenu in za račun združenja brez ome-
jitev, razen pogodb o nakupu, prodaji ali

zamenjavi nepremičnin, kreditnih pogodb
ter pogodb, ki finančno obremenjujejo zdru-
ženje nad tolarsko protivrednostjo 20.000
DEM, ki jih lahko sklene le na podlagi pred-
hodnega sklepa upravnega odbora.

Rg-200567
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01106 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ELIDE, Vzdrževanje, avto-
servis in trgovina, d.o.o., Koper, Manu-
tenzione, assistenza automeccanica e
commercio S.r.l. Capodistria, sedež:
Vanganelska št. 14, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/02214/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop družbenika, po-
večanje osnovnih vložkov družbenikov,
spremembo naslova družbenika in zastop-
nikov ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5508908
Ustanovitelji: Zver David, izstop 11. 12.

1996; Zver Anica, Koper, Bertoki, Ob spo-
meniku 14, vstop 26. 12. 1990, vložek
589.750 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Ugrin Valmi, Dekani, Dekani št. 21, vstop
26. 12. 1990, vložek 589.750 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Ugrin Elida, Dekani,
Dekani št. 21, vstop 1. 7. 1994, vložek
589.750 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Zver Avguštin, Koper, Bertoki, Ob spomeni-
ku 14, vstop 26. 12. 1990, vložek 589.750
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Ugrin Elida, imenovana 1. 7. 1994, kot na-
mestnica direktorja zastopa družbo brez
omejtiev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače živa-
li; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
2852 Splošna mehanična dela; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3530 Proizvodnja
zračnih in vesoljskih plovil; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-

nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in 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; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71401 Izposoja-
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nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 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.;
90005 Druge storitve javne higiene; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro 74.60 družba opravlja
le dejavnost varovanja.

Rg-200569
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01113 z dne 10. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ELASTIK, Proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Izola, sedež: Dobrava
22, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/00866/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5330688
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:

25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 28520 Splo-
šna mehanična dela; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 28720 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki.

Rg-200570
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01115 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa INTERAUTO, prodaja vozil,
d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje
32, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02215/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5498309
Prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi z

dne 13. 11. 1996.

Rg-200571
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01120 z dne 10. 12. 1997 pri
subjektu vpisa DUME – TRADE, d.o.o., Tr-
govina, inženiring in posredovanje, Por-
torož, 30. divizije 18, sedež: 30. divizije
18, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/03157/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5627052
Firma: DUME – TRADE, d.o.o., Trgovi-

na, inženiring in posredovanje, Portorož,
Obala 123

Sedež: 6320 Portorož, Obala 123
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:

2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 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; 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;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

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

Rg-200573

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01128 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa VIMAR GROUP, trgovina in
poslovne storitve, d.o.o., sedež: Prista-
niška 8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02988/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslov-
nih deležev ter zastopnika s temile podtki:

Matična št.: 5887038
Ustanovitelja: Krmac Valter, Šmarje pri

Kopru, Srgaši 42, vstop 30. 12. 1994, vlo-

žek 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kocjančič Edi, Šmarje pri Kopru,
Šmarje 12b, vstop 16. 12. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Kocjančič Edi, imenovan 16. 12. 1996 kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-200575
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01149 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa AS-MERX – trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Izola, sedež: Kažipotna št. 9,
6310 Izola, pod vložno št. 1/01854/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5483557
Firma: AS-MERX, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: AS-MERX, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Vanganelska

št. 10
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:

1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3420 Proizvodnja karoserij za vo-
zila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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;
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; 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; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
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trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi 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; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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; 7482 Pakiranje.

Rg-200577
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01151 z dne 19. 12. 1997 pri
subjektu vpisa VALIMPEX, podjetje za tr-
govino, d.o.o., Portorož-Lucija, sedež: Lu-
cija, Ul. M. Kogoj št. 19, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/02640/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5547652
Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:

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; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina

na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 92623 Druge športne dejavnosti.

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

Rg-200578
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00002 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa LOTRANS ŠPED, d.o.o.,
podjetje za trgovino in prevozništvo Se-
žana, sedež: Ivana Turšiča 7, 6210 Se-
žana, pod vložno št. 1/03377/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5659752
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 109
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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-
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;



Stran 4426 / Št. 44 / 11. 6. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 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; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

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

Rg-200579
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00018 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ROXEL, podjetje za zuna-
njo in notranjo trgovino, posredništvo in
zastopanje, d.o.o., Divača, sedež: Ludvi-
ka Požrlja 3, 6215 Divača, pod vložno
št. 1/04545/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5812771
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:

2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 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;
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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74831 Pre-
vajanje.

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

Rg-200580
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00022 z dne 19. 12. 1997 pri
subjektu vpisa HAUSBRANDT CAFFE’, tr-
govina, finančni in komercialni posli,
d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04161/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka s temile
podatki:

Matična št.: 5763681
Firma: HAUSBRANDT CAFFE, trgovi-

na, finančni in komercialni posli, d.o.o.,
Koper

Skrajšana firma: HAUSBRANDT CAFFE,
d.o.o., Koper

Osnovni kapital: 34,503.224 SIT
Ustanovitelji: HAUSBRANDT TRIESTE

1892, S.P.A., Nervesa Della Battaglia, Via
Foscarini 52, vstop 4. 5. 1993, vložek
34,503.224 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Pri vpisu firme in skrajšane firme je bila
tuja črka z dodatno oznako vpisana tako, da
je bila dodatna oznaka izpuščena.

Rg-200973
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00947 z dne 7. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa HISTRIA COMMERCE, im-
port-export, trgovina, posredništvo,
d.o.o., Koper, sedež: Gortanov trg 14a,
6000 Koper, pod vložno št. 1/02603/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, za-
stopnika, odsvojitev poslovnega deleža,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter uskladitev aktov z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5545668
Firma: HISTRIA COMMERCE, trgovi-

na, posredništvo, kmetijstvo, d.o.o., Por-
torož

Skrajšana firma: HISTRIA COMMERCE,
d.o.o., Portorož

Sedež: 6320 Portorož, Lucija, Limi-
njanska št. 111

Ustanovitelj: HISTRIA TRADE, d.o.o.,
Umag, izstop 8. 5. 1995; TSP trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje Šentrupert,
d.o.o., izstop 9. 7. 1997; Djukić Ranko,
Šentrupert, Brinje št. 1, vstop 9. 7. 1997,
vložek 1,681.293,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Verbanac Franko, razrešen 9. 7.
1997 kot v.d. direktorja; direktor Djukić
Ranko, imenovan 9. 7. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,

semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in
vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 0142 Storitve za živinore-
jo, razen veterinarskih storitev; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1561 Mli-
narstvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
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in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 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 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
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-

stava hrane (catering); 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
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.

Rg-200974
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01146 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa SPLOŠNA OBRTNA ZA-
DRUGA JAVORNIK, z.o.o., Postojna, se-
dež: Jenkova 1, 6230 Postojna, pod vlož-
no št. 2/00617/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča člane, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter os-
novni kapital s temile podatki:

Matična št.: 5272629
Osnovni kapital: 1,436.109 SIT
Ustanovitelji: Klede Robert, Postojna,

Tomšičeva 43, Kristan Dušan, Pivka, Trnje
74, Stantič Karel, Postojna, Stjenkova 8,
Šarčevič Marko, Postojna, C. v Staro vas
1, Vidrih Ivan, Postojna, Lohača 7, Debevc
Vilko, Pivka, Slovenska vas 1d, Debevc
Matija, Postojna, Hrenovice 4, Dovgan Mi-
lojko, Prestranek, Slavina 49, Frank Jan-
ko, Pivka, Pod nasipom 19, Hrovatin Silvo,
Prestranek, Matenja vas 18, Jenko Simon,
Ilirska Bistrica, Zarečje 14, Katern Zden-
ko, Planina, Planina 190, Lazar Janez, Po-
stojna, Vilhajeva 21, Lekšan Franc, Stari
trg pri Ložu, Pudob 61, Marušič Matjaž,
Pivka, Slovenska vas 2, Milavec Aleksan-
der, Postojna, Globočnikova 19, Milavec
Bojan, Postojna, Studeno 30a, Milavec Du-
šan, Postojna, Studeno 44a, Milavec Jo-
že, Postojna, C. v Staro vas 1, Petrič Ja-
nez, Rakek, Unec 6, Prelc Dušan, Pivka,
Jurišče 89, Sluga Aleksander, Postojna,
Volaričeva 36, Tibola Bojan, Prestranek,
Orehek 47, Umek Maksimiljan, Cerknica,
Videm 6, Zadel Anton, Košana, Nova suši-
ca 21, Želodec Gabrijel, Pivka, Petelinje
56, Živkovič Radomir, Postojna, Pivška 2a,
vsi vstopili 27. 11. 1992, vložili vsak po
47.870,30 SIT, odgovornost:  odgovarjajo
do določene višine; Želodec Peter, Pivka,
Petelinje 56, vstop 26. 8. 1994, vložek
47.870,30 SIT, odgovornost:  odgovarja
do določene višine; Horvat Alojz, Prestra-
nek, Orehek 3, vstop 26. 7. 1994, vložek
47.870,30 SIT, odgovornost:  odgovarja
do določene višine; Morel Marko, Pivka,
Drskovče 6, vstop 9. 8. 1994, vložek
47,870,30 SIT, odgovornost:  odgovarja
do določene višine.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7470 Čišče-
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nje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-200976
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01228 z dne 5. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SPORTMAESTRAL CLUB,
d.o.o., športna agencija, Izola, Kraška 1,
sedež: Kraška 1, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/03421/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5660491
Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 50101 Trgovina na debelo z 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
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 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 kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecial-
iziranih 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 pred-
meti 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
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261

Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 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 video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 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; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 92712 Dejav-
nost igralnic; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

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; pri dejavnosti
pod šifro 74.12 je izvzeta revizijska dejav-
nost; pri dejavnosti pod šifro 92.712 – de-
javnosti igralnic, opravlja družba samo de-
javnost igralnih avtomatov zunaj igralnic.

Rg-200977
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01296 z dne 6. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SPORTMAESTRAL CLUB,
d.o.o., športna agencija, Izola, Kraška 1,
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sedež: Kraška 1, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/03421/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5660491
Firma: SPORTMAESTRAL CLUB,

d.o.o., športna agencija, Izola, Kraška 8
Sedež: 6310 Izola, Kraška 8.

Rg-200978
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01300 z dne 6. 1. 1998 pod št.
vložka 1/05379/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1228404
Firma: RE-ING, d.o.o., računovodski

inženiring Koper
Skrajšana firma: RE-ING, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Kampel 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Hrvatin Nadja, Koper,

Kampel 12, vstop 2. 10. 1997, vložek
1,350.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Bordon Vesna, Koper, Kozlovičeva
19, vstop 2. 10. 1997, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hrvatin Nadja, imenovana 2. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1998:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 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.; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

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-200982
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01431 z dne 7. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa DEKLEVA, d.o.o., trgovina, tu-
rizem, gostinstvo, sedež: Tržaška 60,
6230 Postojna, pod vložno
št. 1/04486/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5820782
Sedež: 6230 Postojna, Titova cesta 12
Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1998:

2222 Drugo tiskarstvo; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-

ništvom, opravlja družba samo dejavnost
menjalnic, zastavljalnic; pri dejavnosti pod
šifro 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-200984
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01471 z dne 13. 1. 1998 pod
št. vložka 1/05391/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1227190
Firma: PIVKA OPREMA, Oprema za pe-

rutninarstvo in klavnice, d.o.o.
Skrajšana firma: PIVKA OPREMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6256 Košana, Neverke 30
Osnovni kapital: 2,007.000 SIT
Ustanovitelji: Fatur Andrej, Ilirska Bistri-

ca, Hrib svobode 5, vstop 22. 10. 1997,
vložek 669.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Srebovt Marijo, Pivka, Mala Prista-
va 19, vstop 22. 10. 1997, vložek 669.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Sajovic
Marjan, Postojna, Studeno 13, vstop
22. 10. 1997, vložek 669.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Fatur Andrej, imenovan 22. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev; Sre-
bovt Marijo, imenovan 22. 10. 1997, kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev; Sajovic Marjan, imenovan 22. 10.
1997, kot tehnični direktor zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:
01132 Sadjarstvo; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen
veterinarskih storitev; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1586 Predelava čaja in kave; 1588 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvod-
nja drugih nežganih fermentiranih pijač;
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; 2211 Izdajanje knjig; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
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množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2733 Hladno profiliranje;
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, 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 mehan-
ski prenos energije; 2921 Proizvodnja pe-
či in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, ra-
zen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
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
strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge poseb-
ne namene; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3511 Gradnja in popravi-
lo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 3520 Proizvod-
nja železniških in drugih tirnih vozil; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3630 Proizvodnja glasbenih instru-
mentov; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-

padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 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 Vgraje-
vanje 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
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, 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
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi

in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 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
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in 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; 60211
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Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 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;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov.

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-200987
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01511 z dne 6. 1. 1998 pod št.
vložka 1/05378/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1228382
Firma: ADRIA MARINE, družba za po-

morsko izvedeništvo in posredništvo,

d.o.o., ADRIA MARINE, Marine Survey
and Agencies, Ltd.

Skrajšana firma: ADRIA MARINE, d.o.o.,
ADRIA MARINE, Ltd.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6000 Koper, Ferrarska ulica
30

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: ADRIA CONTROL, Kontro-

la kakovosti in količine blaga, d.o.o., Ko-
per, Vojkovo nabrežje 38, vstop 17. 11.
1997, vložek 765.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; SAMER & Co.SHIPPING
LTD. – pomorsko, špedicijsko, transportno
izvozno-uvozno podjetje, d.o.o., Koper, Fer-
rarska ulica 30, vstop 17. 11. 1997, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oblak Ivan, Portorož, Ukmarjeva uli-
ca 22, imenovan 17. 11. 1997, kot gene-
ralni direktor zastopa družbo pri vseh raz-
merjih s tretjimi osebami, ter vodi dnevno
poslovanje družbe z naslednjimi omejitva-
mi: predhodno mora pridobiti pisni prista-
nek skupščine, ki ga mora skupščina spre-
jeti z najmanj 75 % (petinsedemdeset od-
stotkov) vseh glasov, za naslednje zadeve:
vsak posel med družbo in družbenikom, ki
posamično presega vrednost DEM 20.000
(dvajsettisoč) ali tolarsko protivrednost, ra-
zen za naslednje posle med družbo in druž-
benikoma, ki jih je mogoče sklepati brez
privoljenja: pomorsko izvedeništvo, inšpici-
ranje blaga (cargo superintendence), raču-
novodske in knjigovodske storitve – vse po-
nujeno in zaračunano po tržnih cenah; vsa-
ko predlagano posojilo ali vračilo posojil,
zagotovitev kreditov ali jamstev s strani druž-
be v višini DEM 100.000 (stotisoč) ali tolar-
ski protivrednosti in več; sklepanje vseh
kupnih pogodb družbe ali prevzemanje ka-
kršnihkoli obveznosti, ki posamično prese-
gajo DEM 100.000 (stotisoč) ali tolarsko
protivrednost ali sklepanje pogodb o zapo-
slitvi, pri katerih bruto plača presega zne-
ske DEM 100.000 (stotisoč) ali tolarsko
protivrednost letno; zastava ali obremenitev
premoženja družbe; dajanje kakršnihkoli ga-
rancij, poroštev, zastav ali drugih zavarovanj
s strani družbe, ki presegajo znesek DEM
100.000 (stotisoč) ali tolarsko protivred-
nost.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1998:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 6110 Pomorski
promet; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-200990
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00045 z dne 15. 1. 1998 pri
subjektu vpisa TRILIA MAR, ribištvo, trgo-
vina in turizem, d.o.o., Portorož, sedež:
Lepa cesta 33, 6320 Portorož, pod vlož-
no št. 1/03692/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5708044

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fink Igor, Portorož, Lepa

cesta 33, vstop 11. 11. 1992, vložek
1,400.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Jenko Primož, Piran, Razgled 17, vs-
top 11. 11. 1992, vložek 100.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-200991
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00110 z dne 21. 1. 1998 pri
subjektu vpisa PORTOINEX, trgovina in
turizem, d.o.o., Portorož, sedež: Senčna
38, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/01881/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5471923
Osnovni kapital: 1,500.085 SIT
Ustanovitelj: Nachtigal Goran, Piran, Tru-

barjeva 40, vstop 29. 10. 1990, vložek
1,500.085 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Tul Emil, izstop 18. 5. 1994.

Rg-201219
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01003 z dne 23. 1. 1998 pri
subjektu vpisa LILAS TRADE, d.o.o., med-
narodna trgovina Koper, sedež: Prista-
niška 8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04038/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5747546
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tomšič Liljana, Koper, Ve-

na Pilona 18, vstop 27. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1998:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 52473 De-
javnost papirnic; 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.; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
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nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
92623 Druge športne dejavnosti.

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-201220
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01338 z dne 9. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SEDRA TRADING LTD, trgovi-
na na debelo in drobno s tehničnim bla-
gom in kovinskimi izdelki, d.o.o., Lucija,
Obala 116, sedež: Obala 116, Lucija,
6320 Portorož, pod vložno
št. 1/01111/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5361346
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Segarić Dragomir in Sega-

rić Silva, oba Portorož, Šolska 4, Lucija,
vstopila 1. 3. 1990, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi 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.; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic.

Rg-201221
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01492 z dne 9. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ISKRA TECHNICS, Prodaja in
servisiranje elektrotehničnih in elektro-
mehaničnih proizvodov, d.o.o., Izola, se-
dež: Cankarjev drevored 15, 6310 Izo-
la, pod vložno št. 1/02312/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
imena družbenika ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5507472
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Glavina Avelino in Glavina

Lina, oba Koper, Pot v gaj 16, vstopila
18. 6. 1991, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Rg-201225
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03378 z dne 9. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa AMI – GT – Notranja in zuna-
nja trgovina, zastopanje, posredovanje,
svetovanje in proizvodnja, d.o.o., Seža-
na, sedež: Partizanska 103, 6210 Seža-
na, pod vložno št. 1/01477/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5411963
Osnovni kapital: 1,692.000 SIT
Ustanovitelji: Ambrožič Mitja, vložek

1,682.000 SIT, in Ambrožič Ivana, vložek
10.000 SIT, oba Sežana, Ulica Mirka Pirca
1, vstopila 9. 4. 1990, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Rg-201227
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03441 z dne 9. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa A & M TRADING, trgovina in
storitve, d.o.o., Krajna vas 31, Dutovlje,
sedež: Krajna vas 31, 6221 Dutovlje, pod
vložno št. 1/03615/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5881188
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lindič Andreja, Dutovlje,

Krajna vas 31, vstop 9. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-201230

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00467 z dne 12. 1. 1998 pri
subjektu vpisa TEHNOTHERM, instalacije
in zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.,
Portorož, Seča 194c, sedež: Seča 194c,
6320 Portorož, pod vložno
št. 1/03348/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5696135
Firma: TEHNOTHERM, instalacije v

gradbeništvu, trgovina in storitve, d.o.o.,
Portorož

Sedež: 6320 Portorož, Liminjanska 96
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Peruzin Julijan, razrešen 29. 5.
1996; direktorica Peruzin Bojana, Izola, Z.
Miloša 10, imenovana 29. 5. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1998:
4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 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
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje.

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

Rg-201232

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00600 z dne 26. 1. 1998 pri
subjektu vpisa SLOCAP, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Se-
žana, sedež: Partizanska cesta 50, 6210
Sežana, pod vložno št. 1/04340/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov in poslovnih deležev s temi-
le podatki:

Matična št.: 5795842
Ustanovitelja: VENTUR S.R.L. TREVISO,

izstop 8. 7. 1996; MDM TRADE, d.o.o.,
Sežana, Partizanska cesta 50, vstop
18. 6. 1993, vložek 872.321 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Čebokli Stojan, Du-
tovlje, Tomaj 94a, vstop 18. 6. 1993, vlo-
žek 872.321 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-201233
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00639 z dne 30. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ITECOM, trgovina na de-
belo in zunanja trgovina, d.o.o., Sežana,
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sedež: Partizanska c. 109, 6210 Seža-
na, pod vložno št. 1/01650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in poslovnih deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5443652
Ustanovitelji: BTC TERMINAL SEŽANA,

d.d., Sežana, Partizanska c. 79, vstop
5. 10. 1990, vložek 4,826.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Colja Gvido, Lin-
dič Marko, Kontelj Marino, Brajdih Tatja-
na, Gec Rajko, Mahnič Jordan, Babič Nad-
ja, Jelušič Mateja, Furlan Rajko, Furlan Sil-
van, Kavčič Sonja, Mahnič Kovšca Nataša,
Može Silvo, Pavlica Bruno, Požar Ada, Rav-
bar Ivica, Umek Milojka, Žigon Jana, Ma-
vec Marija, Cerkvenik Bojan, Lah Ines, Uk-
mar Vojko, Indihar Ingrid, Umek Robert,
Ahlin Ignacij, Kjuder Sonja, Mahnič Janko,
Petrovčič Davorin, Štrekelj Nataša, Štre-
kelj Damjan, Blagonja Bojana, Tinunin Ne-
venka, Mateta Majda – vsi izstopili 9. 7.
1996, Mesar Milan, izstop 14. 3. 1996;
Dittinger Oto, izstop 16. 2. 1996.

Rg-201234

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00754 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa SREDNJA GOSTINSKA IN
TURISTIČNA ŠOLA IZOLA, p.o., SCUOLA
MEDIA ALBERGHIERA E TURISTICA ISO-
LA, p.r., sedež: Ulica prekomorskih bri-
gad 7, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/00233/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5088682
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Perne Adelija, Izola, Oljčna pot 9, razreše-
na 1. 9. 1996 kot v.d. pomočnice ravnate-
ljice in imenovana za pomočnico ravnatelji-
ce, ki zastopa šolo brez omejitev.

Rg-201235
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00855 z dne 12. 1. 1998 pri
subjektu vpisa 5 S, d.o.o., organizacij-
sko in tehnično svetovanje ter upravlja-
nje, sedež: Južna cesta 5, 6310 Izola,
pod vložno št. 1/04887/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo druž-
benikov s temile podatki:

Matičnašt.: 5867681
Ustanovitelji: Roldo Guido, izstop 19. 9.

1996; Benčič Franko, Izola, Tovarniška uli-
ca 9, vstop 19. 9. 1996, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-201236
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00866 z dne 15. 1. 1998 pri
subjektu vpisa PROTOKOL, d.o.o., Koper,
Turistični inženiring in storitve, sedež:
Kampel 12, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02694/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5557194
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hrvatin Marinko, razrešen 1. 9.
1996; direktor Božič Danijel, Koper, Van-
ganelska 11, imenovan 1. 9. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-201239
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00958 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa 3 M – trgovina, špedicija,
transport, Sežana, d.o.o., sedež: Parti-
zanska 108, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/02877/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme ustanovitelja,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, spremembo zastopnika in
spremembo akta o ustanovitvi z dne 21. 10.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5582687
Ustanovitelji: ABC POMURKA INTERNA-

TIONAL – Mednarodna trgovina, d.d., Mur-
ska Sobota, Lendavska 11, vstop
16. 3. 1992, vložek 1,502.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Kremser-Micki Dragica, razrešena 17. 10.
1996 kot poslovodkinja; direktorica Šušter-
šič Lidija, Gornja Radgona, Porabska 10,
imenovana 17. 10. 1996, kot poslovodki-
nja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 01131 Vinogradniš-
tvo; 01132 Sadjarstvo; 01210 Reja gove-
di; 01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul
in mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240
Reja perutnine; 01300 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 1420
Storitve za živinorejo brez veterinarskih
storitev;  01500 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 05010 Ribištvo; 05020 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 15110 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 15120 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 15130 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 15200 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 15310 Predelava in konzerviranje
krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 15330 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 15410 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 15420
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
15430 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob; 15510 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mli-
narstvo; 15620 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 15720
Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15830 Proizvodnja sladkorja;
15840 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja te-
stenin; 15860 Predelava čaja in kave;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
15910 Proizvodnja žganih pijač; 15920
Proizvodnja etilnega alkohola; 15930 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 15980 Proizvod-

nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 21220 Proizvodnja gospo-
dinjskih higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 21230 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 21240 Proizvodnja
tapet; 22320 Razmnoževanje videozapi-
sov; 22330 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 24510 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 28720 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 30020 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov;
36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 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 opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
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 debe-
lo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki; 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 tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
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in obutvijo; 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; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52210 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napit-

kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 60220 Storitve taksistov; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Preklada-
nje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70100 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding druž-
bami; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74400 Ekonomsko propa-
giranje; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92120 Distribucija
filmov in videofilmov; 92200 Radijska in
televizijska dejavnost; 92330 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 74.120 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-201240
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00983 z dne 8. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa GID, gozdarsko invalidska
družba, d.o.o., sedež: Ljubljanska 52,

6230 Postojna, pod vložno
št. 1/05104/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi z
dne 19. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5939780.

Rg-201241

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01111 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa EUROSEA, Storitve, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Portorož, se-
dež: Senčna pot 10a, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/03949/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in osnovnega vložka družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5746043
Osnovni kapital: 2,911.974 SIT
Ustanovitelj: Grešak Rudolf, Portorož,

Senčna pot 10a, vstop 29. 12. 1992, vlo-
žek 2,911.974 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-201243
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00123 z dne 16. 1. 1998 pri
subjektu vpisa PROTOKOL, d.o.o., Koper,
Turistični inženiring in storitve, sedež:
Kampel 12, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02694/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in čistopis družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5557194
Ustanovitelji: TELMONT, d.o.o., Koper,

izstop 9. 1. 1997; Kodrič Branko, Koper,
Cesta na Markovec 4a, vstop
28. 11. 1991, vložek 6,960.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev za-
pisa; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
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sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 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); 6110 Pomorski promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje 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;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov.

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

Rg-201244
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00182 z dne 29. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM
SEŽANA, sedež: Partizanska cesta
24. 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/00555/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5107105
Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1997:

7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 85121
Osnovna zdravstvena dejavnost; 85122
Specialistična ambulantna dejavnost;
85130 Zobozdravstvena dejavnost; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.

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

Rg-201246
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00208 z dne 12. 1. 1998 pri
subjektu vpisa DMD, Podjetje za gradbe-
no, komercialno in organizacijsko de-
javnost, d.o.o., Koper, sedež: Ferrarska
ulica, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02584/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, naslova ustano-
vitelja ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5534933
Firma: DMD, Podjetje za gradbeno,

komercialno in organizacijsko dejav-
nost, d.o.o., Sveti Anton

Skrajšana firma: DMD, d.o.o., Sveti
Anton

Sedež: 6000 Koper, Sveti Anton 9
Ustanovitelj: Muženič Dorjan, Koper,

Sveti Anton št. 9, vstop 25. 11. 1991, vlo-
žek 1,534.613,98 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hren Vincencij, izstop 15. 1.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 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; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 90005 Dru-
ge storitve javne higiene.

Rg-201247
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00317 z dne 19. 1. 1998 pri
subjektu vpisa KARS, Projektiranje-inže-
niring, d.o.o., sedež: Partizanska cesta
28, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/00794/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, imeno-
vanje članov nadzornega sveta in spremem-
bo omejitev zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5090741
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ukmar Sergej, Sežana, Pod Sedov-
nikom 1, razrešen 26. 1. 1996 in ponovno
imenovan za direktorja, ki kot poslovodja

mora predhodno pridobiti soglasje nadzor-
nega sveta za sklenitev naslednjih pogodb
ali za naslednja pravna dejanja: nakup ali
prodajo delnic ali deležev podjetij in usta-
navljanje podjetij; podeljevanje prokure, na-
kup, prodajo ali drugačno razpolaganje z
lastnimi deleži; odobravanje in najemanje
posojil izven meje določene s poslovnim
načrtom; pogodbe za katere je tako dolo-
čeno s poslovnim načrtom družbe; sklepa-
nja pogodbenih obveznosti nad 1,000.000
SIT. S sklepanjem pogodbenih obveznosti
nad 1,000.000 SIT mora biti seznanjen član
nadzornega sveta, kar potrjuje s svojim pod-
pisom na posebnem obrazcu. Direktor druž-
be se s tem ne izogne odgovornosti.

Člani nadzornega sveta: Švagelj Peter,
Gregel Dušica, Guštin Branka, Dobec Mile-
na, Gojak Jože in Šušteršič Slavko, vsi iz-
stopili 18. 10. 1995; Blaževič Ivo, Svetina
Mercina Magda, Dekleva Marko, Sajič Žar-
ko, Kobal Ana in Orel Marjan, vsi vstopili
18. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1998:
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.

Dejavnost, izbrisana dne 19. 1. 1998:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

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

Rg-201248

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00459 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa INGMAR, finančno komer-
cialne storitve, knjigovodske storitve in
trgovina, d.o.o., Piran, sedež: Rozmano-
va 19, 6330 Piran, pod vložno
št. 1/01872/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5471419
Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi 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; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba oprav-
lja vse, razen revizijske dejavnosti.
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Rg-201250
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00520 z dne 23. 1. 1998 pri
subjektu vpisa MODRA LINIJA, pooblašče-
na investicijska družba, d.d., Koper, v
angleščini: MODRA LINIJA, Entrusted in-
vestment fund, Ltd., Koper, sedež: Pri-
staniška 8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04873/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala
na podlagi odobrenega kapitala in čistopis
statuta z dne 7. 3. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5853249
Osnovni kapital: 3.209,330.000 SIT.

Rg-201251
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00546 z dne 20. 1. 1998 pri
subjektu vpisa HAUSBRANDT CAFFE, tr-
govina, finančni in komercialni posli,
d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04161/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5763681
Firma: HASUBRANDT CAFFE, trgovi-

na, finančni in komercialni posli, d.o.o.
Skrajšana firma: HAUSBRANDT CAFFE,

d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Obrtna 9.

Rg-201252
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00604 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa MASA – ITAL, MARKET, tr-
govina, finančne in komercialne stori-
tve, k.d., sedež: Pristaniška 14, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04876/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in prokuro s temile podatki:

Matična št.: 5843766
Sedež: 6215 Divača, Trg 15. aprila 7
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Sizon Nadejda, Novosibirsk, Deni-
sa Davidova 7/40, imenovana 24. 4. 1997.

Rg-201253
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00632 z dne 30. 12. 1997 pri
subjektu vpisa BREG, Kmetijstvo, trgovi-
na in turizem, d.o.o., Izola, sedež: Dante-
jeva 2, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/00854/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5362008
Sedež: 6310 Izola, Ulica oktobrske

revolucije 11
Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1997:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih

kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
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; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-201254
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00687 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ZASA TRADE – Trgovina,
marketing in turizem, d.o.o., Koper, se-
dež: Gortanov trg 14a, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03789/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, vstop družbenika in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5716454
Osnovni kapital: 2,950.600 SIT
Ustanovitelj: Zarić Miodrag, Beograd,

ZRJ, Skadarska 10a, vstop 15. 5. 1997,
vložek 1,450.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
2513 Proizivodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi

deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, 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
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
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orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih 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
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov.

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

Rg-201255
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00877 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa MEDIAŠPED – Špedicija,
d.o.o., Škofije, sedež: Zgornje Škofije 4a,
6281 Škofije, pod vložno št. 1/00762/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo podatkov družbenika in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5327784
Ustanovitelj: Šavron Damijan, Ankaran,

Regentova 2b, vstop 24. 1. 1990, vložek
847.200 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 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; 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;
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; 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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 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; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-

kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 8041 De-
javnost vozniških šol; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejav-
nost pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic, pri de-
javnosti pod šifro 74.12 družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti.

Rg-201257

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00892 z dne 15. 1. 1998 pri
subjektu vpisa TIPUS – Proizvodnja orod-
ja in opreme, pranje, trgovina in prevo-
zi, d.o.o., Koper, sedež: Pobeška 12,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04556/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, družbenika in deleža, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5813310
Firma: TIPUS – Trgovina, proizvodnja

in vzdrževanje, d.o.o., Koper
Ustanovitelj: Tomazin Igor, Koper, Škoc-

jan 45a, vstop 30. 12. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kavrečič Vladimir, izstop 16. 12. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ka-
vrečič Vladimir, razrešen 13. 6. 1997 kot
namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1998:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
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; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
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ja; 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.; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
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; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-

vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 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.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

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-201259

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00977 z dne 19. 1. 1998 pri
subjektu vpisa PROTOKOL, d.o.o., Koper,
Turistični inženiring in storitve, sedež:
Kampel 21, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02694/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5557194
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Božič Danijel, razrešen 10. 6. 1997;
Hrvatin Marinko, Koper, Kampel 12, ime-
novan 10. 6. 1997, kot v.d. direktorja za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-201261

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01025 z dne 16. 1. 1998 pri
subjektu vpisa HOLDEN, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., sedež: Salva-
dorja Allendeja 6, 6310 Izola, pod vlož-
no št. 1/04967/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5897912
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 30.

Rg-201262

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01051 z dne 9. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa VRTEC SEMEDELA – KOPER,
sedež: Nova ulica 2b, 6000 Koper, pod

vložno št. 1/00028/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča prenehanje pooblastil
zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5050987
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gre-

gor Katarina, razrešena 6. 7. 1997 kot po-
močnica ravnatelja.

Rg-201263

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01082 z dne 16. 1. 1998 pri
subjektu vpisa ALUMETAL, d.o.o., pro-
izvodno in trgovsko podjetje, Farančan,
sedež: Sv. Anton, Farančan 6, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/03695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, osnovnega
kapitala, družbenika in poslovnega deleža,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo zastopnika in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5705258
Firma: ALUMETAL, Družba za pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o., Sveti Anton
Skrajšana firma: ALUMETAL, d.o.o.
Sedež: 6276 Pobegi, Ravne 19, Sveti

Anton
Osnovni kapital: 3,300.000 SIT
Ustanovitelj: Crivicich Alfio, izstop 18. 6.

1997; Memon Igor, Koper, Ravne 19, Sv.
Anton, vstop 4. 1. 1993, vložek 3,300.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Crivicich Alfio, razrešen 16. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1998:
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic.

Čistopis akta o ustanovitvi z dne 7. 7.
1997.

Rg-201264

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01102 z dne 16. 1. 1998 pri
subjektu vpisa CIKLON, d.o.o., Podjetje
za proizvodnjo in inženiring izdelkov iz
plastičnih mas, sedež: Dekani št. 3a,
6271 Dekani, pod vložno št. 1/02492/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in vložkov s temile po-
datki:

Matična št.: 5529697
Ustanovitelja: Kodre Bogdan, izstop

24. 6. 1997; Mahne Franc, Podgrad, Hru-
šica 7, vstop 7. 10. 1991, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Cek Darij,
Izola, Oktobrske revolucije 10b, vstop
7.10. 1991, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Rg-201266

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01138 z dne 9. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa GOLDINAR, podjetje za oprav-
ljanje zastavljalniškega in menjalniške-
ga poslovanja ter ekonomsko finančne-
ga inženiringa, d.o.o., Koper, sedež: Bel-
veder 4, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04525/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika – izbris
prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5812518
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Pines Danilo, razrešen 1. 9. 1997.

Rg-201269

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01294 z dne 20. 1. 1998 pri
subjektu vpisa BEN-SPEEDY, trgovinsko
podjetje, d.o.o., sedež: Tumova 12,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03851/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5727073
Sedež: 6000 Koper, Manžan 13.

Rg-201271

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01387 z dne 20. 1. 1998 pri
subjektu vpisa VIR, posredovanje, sveto-
vanje in storitve, d.o.o., Portorož, sedež:
Senčna pot 14, 6320 Portorož, pod vlož-
no št. 1/03235/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5642388
Sedež: 6320 Portorož, Obala 55
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Goljevšček Boris, razrešen 10. 10.
1997; direktor Zevnik Vladimir, Portorož,
Obala 113, imenovan 10. 10. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-201272

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01448 z dne 23.1. 1998 pri
subjektu vpisa ADRIACOMMERCE, finan-
ciranje, ustanavljanje in upravljanje pod-
jetij, d.d., Koper, sedež: JLA 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev, člane začasnega nad-
zornega sveta, spremembo zastopnika in
pooblastil ter statuta z dne 23. 7. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5003873
Osnovni kapital: 426,961.000 SIT

Ustanovitelji: Slovenska razvojna druž-
ba, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 23. 7.
1997, odgovornost: ne  odgovarja; Slo-
venski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 22, vstop 23. 7. 1997,
odgovornost: ne  odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, vstop 23. 7. 1997, odgovornost:
ne  odgovarja; delničarji iz interne razdeli-
tve (po seznamu) vstopili 23. 7. 1997, od-
govornost. ne odgovarjajo; delničarji iz no-
tranjega odkupa (po seznamu), vstopili
23. 7. 1997, odgovornost: ne  odgovarja-
jo; lastniki delnic v zasebni lastnini po
preoblikovanju družbe z dne 1. 7. 1991
(po seznamu), vstopili 23. 7. 1997, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Šale Viljem, Ankaran, Bevkova 42,
razrešen 5. 11. 1997 in imenovan za pred-
sednika začasne uprave, ki za razpolaganje
s sredstvi nad 5,000.000 SIT potrebuje ve-
činsko soglasje članov začasne uprave; Ži-
vec Dimitrij, Portorož, Sončna pot 41, ime-
novan 5. 11. 1997, kot namestnik pred-
sednika začasne uprave za razpolaganje s
sredstvi nad 5,000.000 SIT potrebuje ve-
činsko soglasje članov začasne uprave;
Štrukelj Zvonimir, Ljubljana, Beblerjev trg 1,
imenovan 5. 11. 1997, kot član začasne
uprave za razpolaganje s sredstvi nad
5,000.000 SIT potrebuje večinsko soglas-
je članov začasne uprave.

Člani nadzornega sveta: Sernec Jože,
predsednik, Mahnič Peter, nam. predsed-
nika, Karlovčec Smiljan, član, Slabe Alen-
ka, članica in Ražman Artur, član, vsi vstopi-
li 13. 2. 1997.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP 01108/01288-1997/MP z dne
7. 11. 1997, vpisano pod opr. št. Srg
1448/97 z dne 23. 1. 1998.

Rg-201274

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01508 z dne 22. 1. 1998 pod
št. vložka 1/05397/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1228374
Firma: DSL, trgovinsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DSL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška uli-

ca 39
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Apollonio Davor in Praprot-

nik Mojca, oba Portorož, Senčna pot 10a,
vstopila 16. 10. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Apollonio Davor, imenovan 16. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev; Pra-
protnik Mojca, imenovana 16. 10. 1997,
kot pomočnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na 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; 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; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 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.; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

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

Rg-201275

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01512 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa SAMER & CO. SHIPPING
LTD. – pomorsko, špedicijsko, transport-
no izvozno-uvozno podjetje, d.o.o., Ko-
per, sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01961/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, naslova družbenika in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5480264
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska ulica 30
Ustanovitelj: Štrukelj Ivan Branko, Izola,

Jagodje, Dolina 3, vstop 27. 4. 1994, vlo-
žek 310.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štrukelj Ivan Branko, imenovan
27. 11. 1990, zastopa družbo s temi ome-
jitvami: ob soglasju skupščine direktor od-
loča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev,
o najemu dolgoročnih kreditov, o prevzemu
garancij in drugih varščin ter sklepa in preki-
nja pogodbe, ki družbo zavezujejo za dlje
kot eno leto ter o sklepanju in prenehanju
delovnih razmerij.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 6010 Železniški promet; 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-
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;   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; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-

nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 92621 Dejavnost marin; 92623
Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.

Rg-201280

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01597 z dne 21. 1. 1998 pod
št. vložka 1/05394/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1253816
Firma: KRIZA ŽANRA, Založništvo in

trgovina, d.o.o., Piran
Skrajšana firma: KRIZA ŽANRA, d.o.o.,

Piran
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6330 Piran, Fiesa 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica. Peršič Czurda Irena, Pi-

ran, Fiesa 23, vstop 28. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Peršič Czurda Irena, imenovana 28. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje 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; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-

nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju humanistike; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pros-
torsko 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;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-201281

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01604 z dne 19. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa GID, gozdarsko invalidska druž-
ba, d.o.o., sedež: Ljubljanska 52, 6230
Postojna, pod vložno št. 1/05104/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in akta o ustanovitvi z dne 9. 12.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5939780
Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1998:

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;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2122 Proizvodnja go-
spodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 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 kartiran-
je; 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; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
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Rg-200582
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00043 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa RIVA – Remont, izdelava in
varjenje v ladjedelništvu in gradbeniš-
tvu, d.o.o., Izola, sedež: B. Magajne 12,
6310 Izola, pod vložno št. 1/02647/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5547989
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Jovanović Nedeljka, Portorož, Lu-
cija, Vojkova ulica 41, imenovana 19. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2852 Splošna mehanična dela; 3511 Grad-
nja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 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; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, 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 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 sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami 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
živili; 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 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 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-

skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 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 spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

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-200584
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00729 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SCUOLA ELEMENTARE VIN-
CENZO DE CASTRO PIRANO, OSNOVNA
ŠOLA VINCENZO DE CASTRO PIRAN, se-
dež: Vojkova ul. 1, 6330 Piran, pod vložno
št. 1/00029/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skrajšano firmo, razširitev in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in predložitev odloka o ustanovitvi z
dne 30. 1. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5086442
Skrajšana firma: SE VINCENZO DE

CASTRO PIRANO, OŠ VINCENZO DE
CASTRO PIRAN

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga po-
pravila, d.n.; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92511 Dejavnost knjižnic; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-200583
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00126 z dne 24. 12. 1997 pri

subjektu vpisa HOTELI BERNARDIN, d.d.,
Portorož, sedež: Obala 2, 6320 Porto-
rož, pod vložno št. 1/01100/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5004837
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-

tičetov Matej, razrešen 31. 12. 1996 kot
v.d. direktorja, direktor Vojnič Čedomil, Por-
torož, Seča 194b, imenovan 1. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-200586
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00796 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa IKRE, Trgovina, posredniš-
tvo, gradbeništvo, d.o.o., sedež: Lucija,
Obala 132, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/05283/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in vlož-
ka ter spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5943906
Ustanovitelj: Ćazimoski Ismet, Portorož,

Seča 194a, vstop 9. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Karalieski Ramis, izstop 19. 5. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Ćazimoski Ismet, razrešen 19. 5.
1997 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktor Karalieski Ra-
mis, razrešen 19. 5. 1997.

Rg-200587
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00821 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa AGRACOS, notranja in zu-
nanja trgovina, d.o.o., Portorož, sedež:
Obala 116, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/02543/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5538017
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1997:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, 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 kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgo-
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vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6312 Skladišče-
nje; 7482 Pakiranje.

Rg-200589
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00918 z dne 8. 12. 1997 pod
št. vložka 1/05365/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1194968
Firma: ARTESINVEST, gradbeni inže-

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

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Obala 114, Lu-

cija
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Petkovšek Nina, Piran,

Grudnova ulica št. 20, vstop 21. 6. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Vidojević Radomir, Piran, Ulica svo-
bode št. 2, vstop 21. 6. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Petkovšek Nina, imenovana 21. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Vidojević Radomir, imenovan 21. 6.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 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; 5157 Trgovi-
na 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 tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in

napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.

Rg-200590
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01030 z dne 16. 12. 1997 pod
št. vložka 1/05371/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1201433
Firma: FRUTEK, Kmetijstvo in trgovi-

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

govornostjo
Sedež: 6271 Dekani, Dekani 161c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bržan Goran, Dekani, De-

kani 161c, vstop 31. 7. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bržan Goran, imenovan 31. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,

semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 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; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina 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; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.

Rg-200594
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01308 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa JACK, slaščičarstvo, go-
stinstvo, turizem, trgovina, export-im-
port, Portorož, d.o.o., sedež: Obala 2,
6320 Portorož, pod vložno
št. 1/03086/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, dele-
ža, zastopnikov in omejitev pooblastil s te-
mile podatki:

Matična št.: 5617111
Ustanovitelja: Koira Mark, Piran, Marxo-

va ulica 22, vstop 10. 6. 1994, vložek
1,087.628,40 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Spaqi Frok, Prizren, ZRJ, Špinadija b.
št., vstop 24. 9. 1997, vložek 725.085,60
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Koira Mark, razrešen 24. 9. 1997 in
imenovan za prokurista; direktor Spaqui
Frok, imenovan 24. 9. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev, razen pogodb o nakupu
in prodaji ali obremenitvi nepremičnin, ki jih
lahko sklene le na podlagi predhodnega
sklepa skupščine družbe.

Rg-200599
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01561 z dne 5. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GRADBENI INŽENIRING
POSTOJNA, podjetje za gradbeni in po-
slovni inženiring ter svetovanje, d.o.o.,
Postojna, sedež: Jamska cesta 9, 6230
Postojna, pod vložno št. 1/02983/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka, spremembo družbenikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5836735
Sedež: 6230 Postojna, Kolodvorska 5a
Osnovni kapital: 3,144.000 SIT
Ustanovitelj: Bratina Igor, izstop 11. 5.

1994; Mislej Iztok, izstop 11. 5. 1994; Čuk
Gorazd, Postojna, Gregorčičev drevored 5,
vstop 30. 10. 1990, vložek 3,144.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z

njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

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

Rg-200601
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00129 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa LOGAR, d.o.o., Trgovina
na debelo in drobno, transport, obdela-
va lesa, Jasen 10a, Ilirska Bistrica, se-
dež: Jasen 10a, 6250 Ilirska Bistrica,
pod vložno št. 1/04540/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5814537
Dejavnost, vpisana dne 28. 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; 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.;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
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;
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
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v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

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

Rg-200608
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00335 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ELEKTROINVEST, d.o.o.,
proizvodnja in montaža električne opre-
me, Koper, sedež: Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05029/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, družbenika, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5909660
Sedež: 6000 Koper, Kamionski ter-

minal brez št.
Ustanovitelj: KOPERINVEST, d.o.o., Ko-

per, izstop 19. 3. 1997; Baraga Bogomir,
Izola, Ulica Emilia Driolia št. 11, vstop 19. 3.
1997, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hr-
vatin Marinko, razrešen 18. 11. 1996 kot
predsednik skupščine; Baraga Bogomir,
imenovan 18. 11. 1996, kot predsednik
skupščine zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-200612
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00420 z dne 5. 12. 1997 pri
subjektu vpisa CRISTY, d.o.o., podjetje za
trgovino na debelo in drobno, Izola, se-
dež: Dantejeva 4, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/04117/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5762227
Ustanoviteljica. Zlatan Žigo, izstop 21. 2.

1997; Staničič Dragica, izstop 21. 2. 1997;
Ipavec Marija, Portorož, Ukmarjeva št. 14,
Lucija, vstop 21. 2. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Staničič Dragica, razrešena 21. 2.
1997; direktorica Ipavec Marija, imenovana
21. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-200613
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00512 z dne 8. 12. 1997 pri
subjektu vpisa OMNIA MEDICA – trgovi-
na, komercialne in finančne storitve ter
turizem, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška
14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04392/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in vlož-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5802784
Ustanovitelji: Sardi Gianni, Trst, Italija,

Via Donato Bramante 6, vstop 26. 1. 1993,
vložek 356.565,30 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vitale Pierpaolo, Trst, Italija, V.
Giuseppe Lorenzo Gatteri 38a, vstop
26. 1. 1993, vložek 356.565,30 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Epifanio Salvato-
re, Trst, Italija, Via Pacinotti 1, vstop 28. 3.
1997, vložek 713.130,60 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Rg-200619
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00626 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GRAMIND, splošno grad-
beno in trgovsko podjetje, d.o.o., Stude-
no, sedež: Studeno 104, 6230 Postoj-
na, pod vložno št. 1/03873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5733243
Firma: GRAMIND, splošno gradbeno

in trgovsko podjetje, d.o.o., Postojna
Skrajšana firma: GRAMIND, d.o.o., Po-

stojna
Sedež: 6230 Postojna, Tržaška 36
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 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;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 De-
javnost hotelov brez restavracije; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Storitve poto-

valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 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;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 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; 74700 Čišče-
nje stavb.

Rg-200932
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00625 z dne 15. 1. 1998 pri
subjektu vpisa HIGRAD – Gradbeno pod-
jetje, d.o.o., Izola, sedež: Proletarskih bri-
gad 20, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/03005/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, družbeni-
kov in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5600871
Sedež: 6310 Izola, Premrlova 1
Ustanovitelji: Lubiana Valter, izstop

30. 4. 1995; Jazbec Orlando, Koper, Roz-
manova 11, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,707.750 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lubiana Valter, razrešen 30. 4. 1995;
Jazbec Orlando, razrešen 30. 4. 1995 kot
tehnični direktor in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 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; 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
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kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Rg-200933
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00813 z dne 15. 1. 1998 pri
subjektu vpisa EMONEC KAFE, Proizvod-
nja in trgovina s kavo, d.o.o., Koper, se-
dež: Vanganelska 8, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01935/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5470625
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Madnič Ratko, razrešen 31. 8. 1995;
Mandič Marina, Koper, Dolga reber 31a,
imenovana 1. 9. 1995, kot v.d. direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-200935
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00056 z dne 23. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ENOVARIA GLASS, d.o.o.,
zunanja in notranja trgovina, Sežana, se-
dež: Vojkova 4, 6210 Sežana, pod vlož-
no št. 1/02901/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5584124
Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:

01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na

debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
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; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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; 7230
Obdelava podatkov; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-200936
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00057 z dne 23. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ENOVARIA TRADING,
d.o.o., zunanja in notranja trgovina, Se-
žana, sedež: Vojkova 4, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/02902/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5584132
Dejavnost, vpisana 23. 12. 1997:

01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
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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; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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; 7230
Obdelava podatkov; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-200937
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00070 z dne 23. 12. 1997 pri
subjektu vpisa A.S.A., Adria servisna
agencija, d.o.o., Sečovlje, sedež: Drago-
nja 67, 6333 Sečovlje, pod vložno
št. 1/00885/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5322987
Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:

1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15811 Dejavnost pe-
karn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2122 Proizvodnja go-
spodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2466 Proizvodnja drugih kemič-
nih izdelkov, d.n.; 2612 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 2621 Proizvodnja go-
spodinjske in okrasne keramike; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 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; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina

na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 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.; 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
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cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, 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; 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 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; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju humanistike; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
8513 Zobozdravstvena dejavnost; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne obli-
ke zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene de-
javnosti, d.n.; 9111 Dejavnost poslovnih in
delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost stro-
kovnih združenj; 9133 Dejavnost drugih or-
ganizacij, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9253 Dejavnost botaničnih
in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9304 Pogrebne stori-
tve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

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

Rg-200938
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00156 z dne 23. 12. 1997 pri
subjektu vpisa FRIMEX, proizvodnja, trgo-
vina na debelo in drobno ter montaža
varnostnih vrat, d.o.o., sedež: Gračišče
4, 6272 Gračišče, pod vložno
št. 1/04613/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prokuro s temile podatki:

Matična št.: 5822742
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Ferfolja Milena, Sežana, Dane pri
Sežani 33, imenovana 25. 5. 1995.

Rg-200946
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00408 z dne 7. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa BRAZDA – proizvodnja, stori-
tve, trgovina, d.o.o., Prestranek, sedež:
Na gradu 9, 6258 Prestranek, pod vlož-
no št. 1/01890/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5478618
Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1998:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve.

Rg-200947
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00412 z dne 13. 1. 1998 pri
subjektu vpisa INFOTEL, Projektiranje,
proizvodnja in trženje telekomunikacij,
d.o.o., Postojna, Cankarjeva 6, sedež:
Cankarjeva 6, 6230 Postojna, pod vlož-
no št. 1/00902/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5325692
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:

3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 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; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
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metu; 6420 Telekomunikacije; 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.; 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; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9220 Radijska in televizij-
ska dejavnost.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-200948
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00413 z dne 8. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa EKOTOP, podjetje za varstvo
okolja, d.o.o., Koper, sedež: Izletniška
pot 6, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02850/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, poslovnih deležev in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5580978
Firma: EKOTOP – ekološki inženiring,

d.o.o., Koper
Ustanovitelja: Krnel Franc, Koper, Izlet-

niška pot 6, vstop 27. 2. 1992, vložek
1,320.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Bizjak Tomislav, Šmarje, Fijeroga 4,
vstop 3. 4. 1996, vložek 180.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, izbrisana dne 8. 1. 1998:
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7411 Pravno sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
9000 Storitve javne higiene.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1998:
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; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;

80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 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.

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

Rg-200951
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00534 z dne 13. 1. 1998
pri subjektu vpisa SANDER’S, trgovina,
proizvodnja, storitve, d.o.o., Koper,
SANDER’S, Commercio, produzione,
servizii, s.r.l. Capadistria, sedež: Dim-
nikarska ulica 10, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04364/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
dopolnitev dejavnosti s temile podatki:

Matična š.: 5794358
Sedež: 6000 Koper, Kovačičeva uli-

ca 13
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:

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; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 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.

Rg-200953
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00728 z dne 22. 12. 1997 pod
št. vložka 1/05373/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Ljubljani,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, deležev, zastopnikov, poveča-
nje kapitala in razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5934737
Firma: CITROEN SLOVENIJA, podjet-

je za distribucijo avtomobilov, d.o.o.,
Skrajšana firma: CITROEN SLOVENIJA,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ulica 15. maja 18
Osnovni kapital: 77,600.000 SIT
Ustanovitelj: SOCIETE DE CONSTRUC-

TION D’EQUIPEMENTS, DE MECANISA-
TIONS ET DE MACHINES SCEMM, SA, iz-
stop 12. 3. 1997; SOCIETE D’OUTILLAGE
GENERAL APPLIQUE AUX MOULES ET
MODELES SOGAMM, SA, izstop 12. 3.
1997; AUTOMOBILES CITROEN, Boulevard

Victor Hugo, Francija, Neuilly sur Seine 62,
vstop 12. 3. 1997, vložek 77,600.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Zagorc Meri, razrešena 12. 3. 1997;
prokurist Vincent Philippe Jacques, Porto-
rož, Senčna pot 46, (sedaj Mont-Sur-Marc-
hienne, Belgija, Rue de Gallois 5), razrešen
12. 3. 1997 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Zde-
šar Jože-Aleš, Portorož, Istrskega odreda 14,
imenovan 12. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 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; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-200955
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00995 z dne 13. 1. 1998 pri
subjektu vpisa INKA LEASING, d.d., pod-
jetje za financiranje, sedež: Tomšičeva
ulica 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05011/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5914574
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Peca Aleksander, razrešen 21. 11.
1996; Mandič Dušan, razrešen 31. 3. 1997
kot v.d. direktorja; Cergol Tanja, Črni Kal,
Predloka 25, imenovana 1. 4. 1997, kot
v.d. direktorice zastopa družbo brez omeji-
tev, razen za sklepanje pravnih poslov v
vrednosti nad 5,000.000 SIT potrebuje so-
podpis članov nadzornega sveta družbe.

Rg-200957
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01172 z dne 24. 12. 1997 pri
subjektu vpisa K.B.A., gradbeni inženiring,
d.o.o., Sežana, sedež: Partizanska 37a,
6210 Sežana pod vložno št. 1/02980/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložkov, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5616247
Firma: K.B.A., Trgovina in storitve,

d.o.o., Sežana, Sežana, Partizanska 37a
Osnovni kapital: 3,110.000 SIT
Ustanovitelja: Bandelli Marco, Nabreži-

na, Italija, Kamnolomi 25/Z-3, vstop
9. 3. 1992, vložek 1,555.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Kobal Jože, Ko-
men, Komen 118d, vstop 9. 3. 1992, vlo-
žek 1,555.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
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izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvod-
nja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 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
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; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 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); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 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; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90004 Kanalizacija in delovanje či-
stilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene.

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

Rg-200958
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00064 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa J & J, Turizem, gostinstvo in
trgovina Portorož, d.o.o., sedež: Obala 89,
6320 Portorož, pod vložno št. 1/01829/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5468205
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0122 Reja ovac, koz, konj, os-
lov, mul in mezgov; 0124 Reja perutnine;
0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in
vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih
površin; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 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 točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
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vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
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; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-200959
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00115 z dne 20. 1. 1998 pri
subjektu vpisa PRELAZ, transport, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Senožeče, sedež:
Senožeče 104k, 6224 Senožeče, pod
vložno št. 1/03607/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, izstop in vstop druž-
benikov, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, razširitev in uskladitev dejavnosti,
spremembo direktorja in uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5691001
Osnovni kapital: 1,551.250 SIT
Ustanovitelji: Prelaz Marica, izstop 23. 12.

1996; Prelaz Silvo, Jelšane, Dolenje pri Jel-
šanah 48, vstop 23. 11. 1992, vložek
517.082,66 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Prelaz Marko, Senožeče, Senožeče 104k,
vstop 23. 11. 1992, vložek 517.084,66 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Prelaz Sašo, Se-
nožeče, Senožeče 104k, vstop 23. 12.
1996, vložek 158.541,34 SIT,odgovornost:
ne  odgovarja; Prelaz Andrej, Senožeče, Se-
nožeče 104k, vstop 23. 12. 1996, vložek
258.541,34 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Prelaz Marica, razrešena 23. 12. 1996;
direktor Prelaz Marko, imenovan 23. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-

vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 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
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;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 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; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.
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Rg-200961
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00272 z dne 20. 1. 1998 pri
subjektu vpisa FORMA INN, investicijski
in gradbeni inženiring, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., sedež: Obrtniška 5, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04509/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča izstop družbe-
nika, spremembo poslovnih deležev in vlož-
kov, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5811643
Ustanovitelja: Žigante Mitja, vstop

1. 7. 1993 in Žigante Rajko, vstop 5. 5.
1994, oba Koper, Bežkova ul. 6, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja-
ta; Čandek Boris, izstop 10. 2. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žigante Rajko, imenovan 11. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 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.;
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovod-
ni mreži; 40301 Proizvodnja pare in tople
vode; 40302 Distribucija pare in tople 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi 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.; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6030 Cevovodni trans-
port; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 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; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 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 na-
jem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
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Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, seži-
ganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistil-
nih naprav; 90005 Druge storitve javne hi-
giene.

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; pri dejavnosti pod šifro 74.60
– poizvedovalne dejavnosti in varovanje,
opravlja družba samo dejavnost varovanja.

Rg-200960
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00121 z dne 23. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KAVARNA GALERIJA TARTI-
NI, turizem in trgovina, d.o.o., Piran, Tar-
tinijev trg 3, sedež: Tartinijev trg 3, 6330
Piran, pod vložno št. 1/05256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, družbenikov in vložkov, zastopnika,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5728690
Firma: KAVARNA GALERIJA TARTINI,

turizem in trgovina, d.o.o., Piran
Ustanovitelj: Razdevšek Bojan, izstop

12. 12. 1996; Černac Branko, Piran, Gor-
tanova ulica št. 27, vstop 12. 12. 1996,
vložek 8,378.428 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Razdevšek Bojan, razrešen 12. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:
1552 Proizvodnja sladoleda; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5262 Trgovina na drobno na

tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejav-
nost penzionov; 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); 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 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-200962
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00418 z dne 21. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa AGRIGEL, trgovina, komercial-
ne in finančne storitve, d.o.o., Koper, se-
dež: Cankarjeva 6, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/04532/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, družbenika
in deleža ter zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5814901
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 8
Ustanovitelji: Mihevc Paolo, Koper, Va-

tovčeva 5, vstop 30. 5. 1994, vložek 75.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Domjo Ar-
mida, Koper, Cesta na Markovec 49, vstop
21. 3. 1997, vložek 75.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Kapelj Miran, Postojna,
Dolnja Košana 8, vstop 21. 3. 1997, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Ciacchi Renato, Milje, Italija, Strada per Fon-
tanella 7, vstop 21. 3. 1997, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mihevc Paolo, razrešen 7. 3. 1997;
direktor Kapelj Miran, imenovan 7. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-200964
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00425 z dne 7. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa COPECO, Podjetje za posred-
ništvo, marketing, inženiring in trgovino
na debelo, d.o.o., Koper, sedež: Župan-
čičeva 12, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00696/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev, podatkov pri družbenici, uskladitev
dejavnosti in nadomestitev družbene pogod-

be z aktom družbe z dne 6. 5. 1996 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5291429
Ustanoviteljica: Čop Rozana, Koper, Žu-

pančičeva 12, vstop 4. 9. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Čop Rudi, izstop 6. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 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 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;
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5170 Druga trgovina na debelo; 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;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 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; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

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-200965
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00429 z dne 22. 1. 1998 pod
št. vložka 1/05396/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1189557
Firma: BE & ST, gradbeništvo, pro-

izvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BE & ST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6224 Senožeče, Senožeče

104L
Osnovni kapital: 2,835.000 SIT
Ustanovitelji: Čič Stanislav, Čič Igor in

Čič Sašo, vsi Senožeče, Senožeče 104L,
vstopili 24. 2. 1997, vložili po 945.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čič Stanislav, imenovan 24. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 26640 Proizvodnja malte;
26650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega po-
hištva; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 29220 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;

45100 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50200 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 51130 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 60240 Cestni tovor-
ni promet; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-200966
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00695 z dne 6. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa TRADEWAYS, d.o.o., Koper, Sto-
ritve v pomorskem prometu, sedež: Vojko-
vo nabrežje 30a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04024/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in vlož-
kov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5750423
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Voda Radovan, Portorož,

Vojkova ulica 8, vstop 14. 4. 1993, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kariž Anton, Portorož, Letoviška pot 33, vs-
top 17. 6. 1994, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; PEGASUS MARI-
TIME S.R.L., Venezia, Italija, V.Dell’Elettrici-
ta 7 CAP 30122, vstop 17. 6. 1994, vložek
2,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1998: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6010 Železniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge

pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12, je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-200969
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00853 z dne 22. 12. 1997 pri
subjektu vpisa AGRIMEX, Uvoz, izvoz, tr-
govina, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška
14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01593/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala
in vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5423066
Osnovni kapital: 23,898.438 SIT
Ustanovitelja: Pribac Goran in Pribac

Marko, oba Portorož, Lepa cesta 3, vstopi-
la 1. 1. 1992, vložila po 11,949.219 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-200970
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00876 z dne 22. 12. 1997 pri
subjektu vpisa MORAGENT, pomorska
agencija, družba z omejeno odgovor-
nostjo MORAGENT, Shipping Agency, li-
mited liability company, sedež: Vojkovo
nabrežje 32, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05168/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5949572
Firma: INTERAGENT, pomorska agen-

cija, družba z omejeno odgovornostjo,
INTERAGENT, Shipping Agency, limited
liability company

Skrajšana firma: INTERAGENT, d.o.o.,
INTERAGENT Ltd.

Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-
je 30

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Križ Bojan, razrešen 27. 6. 1997; direktor
Veselko Rudolf, Portorož, Vojkova 38, imeno-
van 27. 6. 1997, je upravičen zastopati za
vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno spo-
sobnost družbe, s tem da ne more brez so-
glasja družbenika sklepati poslov ali spreje-
mati odločitev, ki se nanašajo na: pridobiva-
nje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali
drugih sredstev, če to ni že izrecno opredelje-
no v letnem planu; izvajanje investicijskih del
in najemanje ali dajanje kratkoročnih ali dol-
goročnih kreditov ter posojil ali poroštev, ki
presegajo osnovni kapital družbe; zalaganje
finančnih sredstev družbe, razen za stroške
računov odprave ladij in pomorskih voznin.
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KRANJ

Rg-200772
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00883 z dne 30. 12. 1997 pri
subjektu vpisa BRAMA, posredništvo in
trgovina, d.o.o., Radovljica, sedež: Dvor-
ska vas 7, 4275 Begunje, pod vložno
št. 1/04351/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5713617
Sedež: 4275 Begunje, Dvorska vas 7
Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1997:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 2320 Proizvodnja naft-
nih derivatov; 2451 Proizvodnja mil in pral-
nih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
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
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 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 por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-

govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo 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; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7482 Paki-
ranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-2008116
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01564 z dne 18. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06114/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227424
Firma: ORSEY, trgovina in zastopstvo,

d.o.o., Škofja Loka, Pod Plevno 97
Skrajšana firma: ORSEY, d.o.o., Škofja

Loka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Pod Plev-

no 97
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Belec Damijan, Medvode,

Spodnja Senica 28, vstop 10. 11. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Ipavec Lidija, Škofja Loka, Pod

Plevno 97, vstop 10. 11. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Belec Damijan, imenovan 10. 11.
1997, zastopa družbo neomejeno; proku-
ristka Ipavec Lidija, imenovana 10. 11.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1412 Prido-
bivanje apnenca, sadre in krede; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1512 Proizvodnja in konzervira-
nje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja
pripravljenih krmil za domače živali; 1572
Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih materialov; 1771 Proizvodnja noga-
vic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2651 Proizvod-
nja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2872
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Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 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; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
40102 Proizvodnja elektrike v TE in JE;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40104
Prenos elektrike; 40105 Distribucija elek-
trike; 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; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 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; 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;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 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; 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; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 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; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
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; 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; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031

Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge storitve javne higiene;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-200885
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00317 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa TA – RE, inženiring, d.o.o.,
Jesenice, sedež: Pejce 7, 4270 Jeseni-
ce, pod vložno št. 1/04880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5423384
Firma: VAVTAR, inženiring, d.o.o., Je-

senice
Skrajšana firma: VAVTAR, d.o.o., Jese-

nice.

Rg-200893
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01453 z dne 2. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06097/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227963
Firma: NORDEX DIV, zastopanje in

mednarodna trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma:NORDEX DIV, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Cankarjeva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Leskovšek Simona,

Kranj, Šorlijeva ulica 3, vstop 24. 10. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Leskovšek Simona, imenovana
24. 10. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0202 Gozdarske storitve;
15811 Dejavnost pekarn; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja le-
sene embalaže; 2121 Proizvodnja valovi-
tega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2225 Druge s ti-
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skarstvom povezane storitve; 2512 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 2852
Splošna mehanična dela; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 3420 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 50102 Trgovina na
drobno 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;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 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, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina 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; 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 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; 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; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 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 čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-200898
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00466 z dne 3. 12. 1997 pri
subjektu vpisa L – PLAN, podjetje za pro-
jektiranje, meritve in prodajo, d.o.o., Ži-
rovnica, sedež: Zabrenica 50c, 4274 Ži-
rovnica, pod vložno št. 1/02466/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov, odsvojitev poslovnega
deleža, spremembo družbene pogodbe z
dne 4. 6. 1996 in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5509840
Ustanovitelji: Legat Božo, Žirovnica, Za-

breznica 50c, vstop 13. 5. 1991, vložek
1,107.400 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kljun Franjo, Velenje, Cesta II 22,
vstop 4. 6. 1996, vložek 205.660 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Groznik Ivica, Pre-
serje, Kamnik pod Krimom 10a, vstop 4. 6.
1996, vložek 205.660 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Legat Jožef, Izola, Cesta v
Jagodje 2, vstop 4. 6. 1996, vložek 63.280
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 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;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-201819
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00906 z dne 28. 1. 1998 pri
subjektu vpisa PARADOKS, podjetje za tr-
govino, proizvodnjo, izvoz, uvoz in stori-
tve, Križe, d.o.o., sedež: Sebenje 50b,
4294 Križe, pod vložno št. 1/04831/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5813654
Sedež: 4294 Križe, Sebenje 50b
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1998:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 2051 Proizvodnja drugih iz-
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delkov iz lesa; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 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; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 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; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-201820
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00907 z dne 27. 1. 1998 pri
subjektu vpisa SERA, trgovsko in pro-
izvodno podjetje Kranj, d.o.o., sedež: Vo-
dopivčeva 12, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02648/00 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 in izvzetje od
zastopanja s temile podatki:

Matična št.: 5530717
Firma: SERA, TRGOVSKO IN PROIZ-

VODNO PODJETJE KRANJ, SERAŽIN IN
DRUGI, d.n.o.

Skrajšana firma: SERA, SERAŽIN IN
DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4000 Kranj, Jaka Platiše 5
Ustanovitelja: Seražin Bečan Breda Nad-

ja, Kranj, Jaka Platiše 5, izstop iz d.o.o. in
vstop v d.n.o., 20. 3. 1995, vložek 6.000
SIT, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem; Seražin Peter, Kranj, Jaka Plati-
še 5, izstop iz d.o.o. in vstop v d.n.o. 20. 3.
1995, vložek 2.000 SIT, odgovornost:  od-
govarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Seražin Bečan Breda Nadja, raz-
rešena 20. 3. 1995; direktor Seražin Pe-
ter, imenovan 20. 3. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,

semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 1589 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, 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; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 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; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-201821
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00132 z dne 27. 1. 1998 pri
subjektu vpisa GIMNAZIJA KRANJ, p.o.,
sedež: Koroška c. 13, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00156/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev javnega zavo-
da z zakonom o zavodih, spremembo firme,
družbenika, zastopnika in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5083923
Firma: GIMNAZIJA KRANJ
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelji: Občinski ljudski odbor

Kranj, izstop 16. 5. 1996; Vlada Republike
Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vs-
top 16. 5. 1996, odgovornost:  odgovarja
do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Pivk Valentin razrešen 31. 8. 1996 kot rav-
natelj; ravnatelj Rozman Franc, Kranj, Tro-
jarjeva 31, imenovan 1. 9. 1996, zastopa
zavod brez omejitev, razen pri sklepanju
pogodb o nakupu in prodaji osnovnih sred-
stev in sredstev skupne porabe, za kar po-
trebuje predhoden sklep sveta delovne
skupnosti.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1998:
2215 Drugo založništvo; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 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; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-201825
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01548 z dne 22. 1. 1998 pod
št. vložka 1/06136/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
ustanovitelja, osebe, pooblaščene za zasto-
panje, uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5574293
Firma: GREGORI, podjetje za storitve,

trgovino in turizem, Podkoren, d.o.o.
Skrajšana firma: GREGORI, d.o.o., Pod-

koren
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4280 Kranjska Gora, Podko-

ren 72
Osnovni kapital: 1,718.000 SIT
Ustanovitelj: Rejec Karina, izstop 28. 12.

1994; Rejec Leena Louhi, izstop 28. 12.
1994; Gregori Janez, Kranjska Gora, Pod-
koren 72, vstop 28. 12. 1984, vložek
1,718.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Rejec Karina, razrešena 28. 12. 1994;
direktor Gregori Janez, imenovan
28. 12. 1984, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
0125 Reja drugih živali; 2211 Izdajanje kn-
jig; 2215 Drugo založništvo; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5522 Storitve
kampov; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve.

Pred spremembo sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
pod vl. št. 1/12614/00 s firmo FINAR,
d.o.o., Ljubljana.
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Rg-201826

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01306 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa PBL, projektivni biro Lu-
nar, d.o.o., Kranj, sedež: Kidričeva 4a,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05796/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov zaradi prenosa dela
poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5943094
Ustanovitelja: Lunar Ivan, Naklo, Cegelni-

ca 6, vstop 25. 4. 1996, vložek 1,350.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; PBL, Pro-
jektivni biro LUNAR, d.o.o., Kranj, Kidričeva
4a, vstop 27. 12. 1996, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-201828

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00985 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa LOKA TV, d.o.o., lokalni TV
programi, Škofja Loka, sedež: Podlub-
nik 139, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00449/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, družbeni-
kov, poslovnih deležev, spremembo zastop-
nika in pogodbe o ustanovitvi z dne 3. 7.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5293235
Sedež: 4220 Škofja Loka, Podlub-

nik 42
Ustanovitelja: Kafol Primož, izstop 3. 7.

1997; Berce Marko, izstop 3. 7. 1997; Ka-
fol Rok, Škofja Loka, Podlubnik 42, vstop
29. 12. 1994, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Gortnar Tadej, Škof-
ja Loka, Podlubnik 17, vstop 29. 12. 1994,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drakulič Igor, razrešen 3. 7. 1997;
direktor Gortnar Tadej, imenovan 3. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-201832

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01182 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa TKZ, podjetje za trgovino
in zunanjo trgovino, d.o.o., Škofja Loka,
sedež: Podlubnik 252, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/02363/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5486394
Sedež: 4220 Škofja Loka, Podlub-

nik 252
Dejavnost, izbrisana dne 22. 1. 1998:

511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 741 Pravne, računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno sveto-
vanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
podjetniško svetovanje; upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje in tehnič-

no svetovanje; 744 Ekonomsko propagira-
nje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4532 Izolacijska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina
na debelo; 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 kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-201834
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01775 z dne 21. 1. 1998 pri
subjektu vpisa REKREACIJSKO TURISTIČ-
NI CENTER KRVAVEC, d.d., sedež: Blei-
weisova c. 2, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00060/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5097517
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Krea-

čič Franc, razrešen 15. 12. 1997 kot zača-

sni direktor; Šumi Tomaž, Ljubljana, C. 24.
junija 76, imenovan 16. 12. 1997; kot pred-
sednik uprave zastopa družbo skupaj s pod-
predsednikom uprave neomejeno, razen za
najemanje in dajanje domačih ter tujih po-
sojil in prodajo ali nakup na odloženo plači-
lo oziroma obroke za tekoče poslovanje v
okviru lastne dejavnosti družbe, če vred-
nost posla presega tolarsko protivrednost
500.000 DEM; za nakup in prodajo kapital-
skih deležev v drugih gospodarskih druž-
bah, ne glede na višino deleža; pri nakupu
in prodaji nepremičnin, ki so osnovno sred-
stvo družbe, ne glede na vrednost posla; pri
nakupu in prodaji ter najemu (leasing) os-
novnih sredstev, katerih vrednost presega
tolarsko protivrednost 100.000 DEM; pri
nakupu blaga in storitev za tekoče poslova-
nje v okviru lastne dejavnosti družbe, kar
vključuje tudi nakupe nepremičnin, kot bla-
ga za prodajo ter odločitve o izgradnji inve-
sticijskih objektov za prodajo ali najem, če
vrednost posla presega tolarsko protivred-
nost 500.000 DEM; pri vzpostavitvi oziro-
ma vpisu hipoteke na nepremičninah ter za-
stavne pravice na premičnem premoženju
družbe, ne glede na višino, potrebuje pred-
hodno soglasje nadzornega sveta; Marcon
Jasto, Ljubljana, Bratovševa ploščad 20/XII,
imenovan 16. 12. 1997 kot podpredsednik
uprave zastopa družbo skupaj s predsedni-
kom uprave z enakimi omejitvami kot pred-
sednik uprave.

Rg-201835
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01792 z dne 21. 1. 1998 pri
subjektu vpisa PLINSTAL, družba za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.d., Jese-
nice, sedež: Titova 49, 4270 Jesenice,
pod vložno št. 1/05305/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
statuta z dne 16. 12. 1997 in spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5852498
Sedež: 4270 Jesenice, Industrijska 1a
Člani nadzornega sveta: Sitar Slavko, Ko-

selj Ana, Hrastar Zvone, Podrekar Matevž in
Šlibar Miha, vsi izstopili 16. 12. 1997 ter
Hrastar Zvone Anton, Pikon Janez in Vreč-
ko Branko, vsi vstopili 16. 12. 1997.

Rg-201836
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03059 z dne 21. 1. 1998 pri
subjektu vpisa TRIADA, podjetje za audio
in video dejavnosti, p.o., Železniki, se-
dež: Jesenovec 1, 4228 Železniki, pod
vložno št. 1/01396/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, ustano-
viteljev, zastopnika, dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti in os-
novni kapital s temile podatki:

Matična št.: 5401828
Firma: TRIADA, audio in video produk-

cija, d.o.o.
Skrajšana firma: TRIADA, d.o.o.
Sedež: 4228 Železniki, Jesenovec 1
Osnovni kapital: 1,541.000 SIT
Ustanovitelja: Šmid Igor, Železniki, Je-

senovec 2, vstop 20. 12. 1989, vložek
1,160.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Trtnik Marjan, Ljubljana, Preglov trg
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1, vstop 22. 8. 1994, vložek 381.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šmid
Igor, Ljubljana, Trnovska 6, razrešen 22. 8.
1994 in imenovan za družbenika; direktor
Trtnik Marjan, imenovan 22. 8. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 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.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-201837
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01014 z dne 21. 1. 1998 pri
subjektu vpisa ŠPORT IN REKREACIJA
ŠKOFJA LOKA, p.o., sedež: Podlubnik
1c, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00267/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, ustano-
viteljev, osebe tipa zastopnika, uskladitev
dejavnosti in kapital s temile podatki:

Matična št.: 5171318
Firma: TURISTIČNI CENTER SORIŠKA

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

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Podlub-

nik 1c
Osnovni kapital: 23,041.000 SIT

Ustanovitelji: Temeljna telesno kulturna
skupnost Škofja Loka, izstop 10. 7. 1996;
Sklad za razvoj, Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 10. 7. 1996, vložek 14,087.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 10. 7.
1996, vložek 2,304.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 10. 7.
1996, vložek 2,304.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Ažbe Janez, Poljane, Zapre-
val 4, vstop 10. 7. 1996, vložek 422.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Krajnik
Stanislav, Poljane, Zapreval 8, vstop 10. 7.
1996, vložek 422.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Čufer Stane, Sorica, Spod-
nje Danje 5, vstop 10. 7. 1996, vložek
434.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Egart Janez, Sorica, Zgornja Sorica 32, vs-
top 10. 7. 1996, vložek 416.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Jensterle Janez,
Sorica, Spodnje Danje 15, vstop 10. 7.
1996, vložek 378.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Taler Vladimir, Sorica, Spod-
nja Sorica 20, vstop 10. 7. 1996, vložek
376.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Rant Miklavž Nikolaj, Škofja Loka, Podlub-
nik 157, vstop 10. 7. 1996, vložek
622.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Jurgele Dagmar, Škofja Loka, Podlubnik
149a, vstop 10. 7. 1996, vložek 420.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Čufer Sa-
bina, Sorica, Spodnje Danje 5, vstop 10. 7.
1996, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Čufer Urška, Sorica, Spodnje
Danje 5, vstop 10. 7. 1996, vložek 80.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Čufer Ta-
nja, Sorica, Spodnje Danje 5, vstop 10. 7.
1996, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Rant Olga, Škofja Loka, Podlub-
nik 157, vstop 10. 7. 1996, vložek
136.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Rant Tomaž, Škofja Loka, Podlubnik 157,
vstop 10. 7. 1996, vložek 160.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Rant Blaž,
Škofja Loka, Podlubnik 157, vstop 16. 7.
1996, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jurgele Marjan, Škofja Loka,
Podlubnik 149a, vstop 10. 7. 1996, vložek
240.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rant Miklavž Nikolaj, Škofja Loka,
Podlubnik 157, razrešen 20. 7. 1996 ter
ponovno imenovan za začasnega direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1998:
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
41000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 50200 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50500 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52740 Druga popravila,

d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 De-
javnost hotelov brez restavracije; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 90004 Kanalizacija in delova-
nje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve
javne higiene; 92610 Obratovanje športnih
objektov; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi odločbe Agencije za pre-
strukturiranje in privatizacijo št. LP
00788/01379-1997/JM z dne 17. 7. 1997.

Rg-201838
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00592 z dne 22. 1. 1998 pod
št. vložka 1/06135/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sede-
ža firme, spremembo družbenika zaradi od-
svojitve poslovnega deleža, spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5895235
Firma: PB, gradbeništvo in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Jezerska cesta 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mahnić Edhem, izstop

15. 4. 1996; Štrus Darko, Kranj, Jezerska
cesta 26, vstop 15. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Maček Jože, razrešen 15. 4. 1996;
direktor Štrus Darko, imenovan 15. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vložno št. 1-26196-00 pod istim imenom
firme.

Rg-201843
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00090 z dne 19. 1. 1998 pri
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subjektu vpisa KOLI ŠPED, d.o.o., medna-
rodna špedicija Kranj, sedež: Gorenjesav-
ska 9, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/03326/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
delne odsvojitve poslovnega deleža in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5609429
Ustanovitelji: Lukič Zoran, Kranj, Lojzeta

Hrovata 10, vstop 21. 3. 1992, vložek
5,387.016,10 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Sladič Boris, Kranj, Jaka Platiše 19,
vstop 21. 3. 1992, vložek 5,387.016,10
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Sladič
Slavko, Kranj, C. 1. maja 61, vstop
21. 3. 1992, vložek 5,387.016,10 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; KOLI ŠPED,
d.o.o., Kranj, Gorenjesavska 9, vstop 26. 8.
1996, vložek 2,851.949,70 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Rg-201847
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00416 z dne 20. 1. 1998 pri
subjektu vpisa UNITECH – LTH, orodjar-
na in livarna, d.o.o., Škofja Loka, sedež:
Vincarje 2, 4220 Škofja Loka, pod vlož-
no št. 1/00368/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5287073
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jan Blažič Mirjam, razrešena
24. 3. 1997; direktor Papež Anton, Ljublja-
na, Opekarska 5, imenovan 25. 3. 1997,
zastopa in predstavlja družbo skupno in ko-
lektivno z enim izmed drugih direktorjev –
poslovodij ali prokuristov.

Rg-201848
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00483 z dne 20. 1. 1998 pri
subjektu vpisa ALTIBOK, podjetje za pro-
izvodnjo, inženiring, trgovino in turizem,
d.o.o., Radovljica, sedež: Jurčičeva 5,
4240 Radovljica, pod vložno
št. 1/03450/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5625858
Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1998:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 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; 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; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 5153 Trgovina

na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-201850
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00905 z dne 20. 1. 1998 pri
subjektu vpisa MARGA, podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo, transport in poslovne
storitve, d.o.o., Bled, sedež: Koritenska
8, 4260 Bled, pod vložno št. 1/04310/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5712491
Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1998:

1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 1711 Priprava in predenje
vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in
predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa;
1713 Priprava in predenje česanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1714 Priprava in pre-
denje vlaken lanenega tipa; 1716 Proizvod-
nja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in pre-
denje drugih tekstilnih vlaken; 1725 Tkanje
druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2611 Proizvod-
nja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja
votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-

gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2623 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih materia-
lov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja ce-
menta; 2652 Proizvodnja apna; 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
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; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih in mineralnih izdelkov; 2722 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vleče-
nje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga pri-
marna predelava železa, jekla, proizvodnja
ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
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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; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vo-
zil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja 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; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
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.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6010 Železniški promet; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
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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; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-201851
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00472 z dne 19. 1. 1998 pri
subjektu vpisa MBO, proizvodnja in stori-
tve, Radovljica, d.o.o., sedež: Gregorči-
čeva 7, 4240 Radovljica, pod vložno
št. 1/04283/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje in spremembo akta o ustanovitvi
z dne 14. 6. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5773440
Firma: BM-CNC, proizvodnja in stori-

tve, Radovljica, d.o.o.
Skrajšana firma: BM-CNC, Radovljica,

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

Osterman Marjan, razrešen 1. 6. 1995 kot
namestnik direktorja.

Rg-201852
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00522 z dne 19. 1. 1998 pri
subjektu vpisa SAVA MEDICAL IN
STORITVE, podjetje za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov, d.o.o., sedež:
Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05669/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti, spremem-
bo akta o ustanovitvi z dne 14. 6. 1996 in
spremembo osebe, pooblaščene za zasto-
panje s temile podatki:

Matična št.: 5914809
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Matko Ivica, razrešen 30. 6. 1996;
direktor Copek Jožef, Kranj, Hrastje 117,
imenovan 1. 7. 1996, zastopa družbo brez
omejitev, potrebuje pa predhodno soglasje
ustanovitelja za vse posle, ki obvezujejo
družbo, ki presegajo vrednost 50 mio tolar-

jev, za posle v zvezi s pridobivanjem ali od-
tujitvijo nepremičnin, glede posojilnih po-
godb ter hipotekarnih ali kakršnihkoli jam-
stev, ki bi jih prevzela družba, za sklepanje
pogodb, ki se nanašajo na pravice industrij-
ske lastnine.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1998:
75252 Poklicno in prostovoljno gasilstvo.

Rg-201854
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01096 z dne 19. 1. 1998 pri
subjektu vpisa HOTEL JELOVICA, p.o., ho-
telsko turistično podjetje, sedež:Cesta
svobode 5, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/01693/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5005051
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rimahazi Mirko, razrešen 28. 7.
1997; Palhartinger Jurij, Lesce, Finžgarje-
va ul. 20, imenovan 29. 7. 1997, kot v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-201857
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00571 z dne 16. 1. 1998 pri
subjektu vpisa SPEKTER-FOKUS, Podjet-
je za proizvodnjo in gradbeni inženiring,
d.o.o., Kranj, sedež: Planina 3, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/03084/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme, sedeža, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5585708
Firma: SPEKTER FOKUS, proizvodnja

in storitve, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: SPEKTER FOKUS

KRANJ, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška ce-

sta 5
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Pičulin Miran, Kranj, Ješetova 15,
imenovan 12. 6. 1996; prokurist Juvan Ja-
nez, Kranj, Kebetova 18, imenovan 12. 6.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2430 Proizvodnja kritnih barv,
lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična
dela; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 4030 Oskr-
ba s paro in toplo vodo; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525

Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
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; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene.

Rg-201858
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01674 z dne 16. 1. 1998 pri
subjektu vpisa KEMOMED, d.o.o., sveto-
vanje, trgovina in trženje, sedež: Kališka
9, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05779/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5943337
Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1998:

2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 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 plastič-
nih mas v primarnih obliki; 2417 Proizvod-
nja sintetičnega kavčuka v primarni obliki;
2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in dru-
gih agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvod-
nja kritnih barv, lakov in podobnih prema-
zov, tiskarskih barv in kitov; 2441 Proizvod-
nja farmacevtskih surovin; 2442 Proizvod-
nja farmacevtskih preparatov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
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mičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2624 Proizvodnja druge tehnične ke-
ramike; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 28511 Galvaniza-
cija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2971 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7482 Pakiranje.

Rg-201859
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00067 z dne 16. 1. 1998 pri
subjektu vpisa VAYA CON DIOS, storitve
in posredovanje, d.o.o., sedež: Maistrov
trg 7, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/04647/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža firme, spremembo družbenika,
spremembo dejavnosti in spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje s temile po-
datki:

Matična št.: 5877903
Firma: MEDICO OPTIKA KALAN, Stori-

tve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDICO OPTIKA KA-

LAN, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Gregorčičeva 2
Ustanoviteljici: Pavlin Damijan, izstop

19. 1. 1996; Pavlin Polona, izstop 19. 1.
1996; Kalan Anda in Kalan Zala, obe Kranj,
Bleiweisova 6, vstopili 19. 1. 1996, vložili
po 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pavlin Ignac, razrešen 19. 1. 1996;
direktorica Kalan Anda, imenovana 19. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev, druž-
benica Kalan Zala, imenovana 19. 1. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 16. 1. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1998:
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 6521 Finančni zakup (leasing);
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti;

Rg-201860

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00059 z dne 13. 1. 1998 pod
št. vložka 1/06128/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča v Ljubljani uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, ustanovitelja, zastopnikov,
razširitev in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in povišanje kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5536227
Firma: BP COMMERCE, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Kranjska Gora
Skrajšana firma: BP COMMERCE,

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

govornostjo
Sedež: 4280 Kranjska Gora, Ledine 8

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Starič Leopold, izstop

27. 5. 1995; Bučič Velinko, Kranjska Go-
ra, Ledine 8, vstop 27. 5. 1995, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Starič Leopold, razrešen 27. 5.
1995; direktor Bučič Velinko, imenovan
27. 5. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
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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; 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; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-

bilov v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 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, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vl. št. 1/13748/00 s firmo POLMAX,
d.o.o., Domžale.

Rg-201863
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00914 z dne 13. 1. 1998 pri
subjektu vpisa ROTONOVA, podjetje za
razvojno raziskovalno dejavnost, marke-
ting in inženiring, trgovino in proizvod-
njo Suha, d.o.o., sedež: Suha 52, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01209/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5378362
Firma: ROTONOVA, družba za marke-

ting, inovacije in proizvodnjo, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: ROTONOVA, Kranj,

d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Suha 52
Osnovni kapital: 1,832.000 SIT
Ustanovitelj: Tomšič Drago, Kranj, Suha

52, vstop 25. 3. 1990, vložek 1,832.000
SIT, odgovornost:ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomšič Drago, imenovan 25. 3. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:
2222 Drugo tiskarstvo; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo 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, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-201864
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00732 z dne 13. 1. 1998 pri

subjektu vpisa SANOS, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, turi-
zem, inženiring, storitve in zunanjo trgo-
vino Kranj, sedež: Gregorčičeva 10,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/04777/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5828562
Skrajšana firma: SANOS, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Gregorčičeva 10
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:

3661 Proizvodnja bižuterije; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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; 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; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-201865
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00878 z dne 13. 1. 1998 pri
subjektu vpisa RUŠOVEC, gostinstvo in
turizem, d.o.o., Srednja vas v Bohinju,
sedež: Srednja vas 133, 4267 Srednja
vas v Bohinju, pod vložno št. 1/02615/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in skrajšane firme, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in po-
večanje kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5532213
Firma: RUŠOVEC, gostinstvo in turi-

zem, d.o.o.
Skrajšana firma: RUŠOVEC, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Erlah Gabrijela, vložek

930.000 SIT in Erlah Katerina, vložek
570.000 SIT, obe Srednja vas v Bohinju,
Srednja vas 133, vstopili 23. 7. 1991, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Rg-201872
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01729 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa KOPS, Storitve, proizvod-
nja, trgovina, d.o.o., Tržič, sedež: Bistri-
ca 15, 4290 Tržič, pod vložno
št. 1/04687/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča spremembo družbenikov, ose-
be, pooblaščene za zastopanje, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5754755
Ustanovitelj: Strojin Jože, izstop 15. 12.

1997; Strojin Igor, Tržič, Cankarjeva 20,
vstop 15. 12. 1997, vložek 827.250 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Strojin Jože, razrešen 15. 12. 1997;
direktor Strojin Igor, imenovan 15. 12.
1997, kot poslovodja – direktor zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2852 Splošna mehanična dela; 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; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3550 Proizvodnja drugih vo-
zil, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 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; 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-201873
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00449 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa URBN, trgovsko podjetje,
d.o.o., Kranj, sedež: Predoslje 5, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/02872/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo družbenika, spremembo družbene
pogodbe z dne 29. 5. 1996 in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5938376
Ustanovitelj: Urbančič Matej, izstop

29. 5. 1996; Urbančič Uroš, Kranj, Pre-
doslje 5, vstop 23. 12. 1991, vložek
1,517.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za

tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5274 Druga popravila, d.n.; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 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; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-201874
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00718 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa TROMEJA, podjetje za tr-
govino, gostinstvo in storitve, d.o.o., Ra-
teče, sedež: Rateče 132, 4283 Rateče,
pod vložno št. 1/03288/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, osebe, pooblaščene za zastopanje in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5613779
Ustanovitelji: Makše Franc, vstop

1. 4. 1992 in Makše Darja, vstop 22. 7.
1996, oba Jesenice, Rateče 132, vložila
po 445.400 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata; Volc Brigita in Volc Alojzij, oba Jese-
nice, Rateče 124, vstopila 22. 7. 1996,
vložila po 445.400 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Volc
Brigita, imenovana 22. 7. 1996, kot na-
mestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52410
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Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60220 Storitve taksistov; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 92610 Obratova-
nje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-201877
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00762 z dne 13. 1. 1998 pri
subjektu vpisa GLEDALIŠČE TONE ČU-
FAR JESENICE, p.o., sedež: Trg Toneta
Čufarja 4, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/00180/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o zavodih,
spremembo firme, družbenika, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5053099
Firma: GLEDALIŠČE TONETA ČUFAR-

JA JESENICE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: LOMO Jesenice, izstop

5. 4. 1993; Občina Jesenice, Jesenice, Ti-
tova 78, vstop 5. 4. 1993.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92320 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve.

Rg-201879
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01150 z dne 13. 1. 1998 pri
subjektu vpisa ARIEL, Duplje, d.o.o., pod-
jetje za inženiring in raziskovalno raz-
vojno dejavnost, sedež: Zgornje Duplje
96, 4203 Duplje, pod vložno
št. 1/00927/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža in razširitev in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5346118
Firma: ARIEL, d.o.o., družba za inženi-

ring in raziskovalno razvojno dejavnost
Skrajšana firma: ARIEL, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Jaka Platiše 17
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:

3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143

Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgovi-
na 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
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
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 pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-201881
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00181 z dne 13. 1. 1998 pri
subjektu vpisa IMOBILIA-GBK, promet z
nepremičninami in hipotekarni posli,
d.o.o., Kranj, sedež: Bleiweisova 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01878/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
akta o ustanovitvi z dne 15. 12. 1995, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5461138
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:

6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-

nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-201883
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01798 z dne 9. 1. 1998 pod št.
vložka 1/06122/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254324
Firma: GOLF CONSULTING, investici-

je in razvoj, d.o.o.
Skrajšana firma: GOLF CONSULTING,

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Detelova ulica 10
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanovitelj: Štirn Marko, Kranj, Detelo-

va ulica 10, vstop 25. 11. 1997, vložek
1,660.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štirn Marko, imenovan 25. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6330 Storitve
potovalnih 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;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-201885
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00613 z dne 12. 1. 1998 pri
subjektu vpisa SCAN, zastopniško servi-
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sno podjetje, d.o.o., Preddvor, sedež:
Breg ob Kokri 7, 4205 Preddvor, pod
vložno št. 1/00754/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5315751
Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1998:

3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 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; 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;
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; 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; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 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; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih lini-
jah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-

jem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-201886
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00404 z dne 12. 1. 1998 pri
subjektu vpisa EUROŠPED 2001, medna-
rodna špedicija, transport in trgovina,
d.o.o., sedež: Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00283/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in poslovnih deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5069319
Ustanovitelji: Tušek Cirila, Železniki, Na

Plavžu 43, vstop 22. 11. 1995, vložek
980.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Vrhunc Albin, izstop 7. 5. 1996; Sklad za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
22. 11. 1995, vložek 32,280.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; NIKA PID 1, d.d.,
Brežice, Trg izgnancev 1a, vstop 15. 4.
1996, vložek 20,180.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Rg-201887
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01041 z dne 12. 1. 1998 pri
subjektu vpisa CENTER BRDO, sklad za
razvoj managementa, d.o.o., Kranj, se-
dež: Brdo pri Kranju, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/04149/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo sedeža, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5687217
Sedež: 4000 Kranj, Brdo pri Kranju,

Predoslje 39
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gospodarska zbornica Slo-

venije, Ljubljana, Slovenska 41, vstop
30. 11. 1992, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.
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Rg-201892
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01208 z dne 9. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa VIGRED, podjetje storitvenih
in trgovskih dejavnosti, d.o.o., Visoko,
sedež: Milje 44, 4212 Visoko, pod vložno
št. 1/02366/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5515360
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jer-

man Jernej, razrešen 20. 10. 1994.

Rg-201894
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00888 z dne 9. 1. 1998 pod št.
vložka 1/06125/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Ljubljani,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, zastopnikov, povečanje osnov-
nega kapitala, uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5462720
Firma: PATRICK SPORT, trgovina na

debelo in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: PATRICK SPORT,

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

govornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Cankarje-

va 52
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljici: Magdič Branko, izstop

25. 9. 1996; Zajc Miroslav, izstop 25. 9.
1996; Smolnikar-Prah Andrejka, Trzin, Jem-
čeva cesta 43a, vstop 25. 9. 1996, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Janc Sonja, Radovljica, Cankarjeva ulica 52,
vstop 25. 9. 1996, vložek 751.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zajc Miroslav, razrešen 25. 9. 1996;
Magdič Branko, razrešen 25. 9. 1996; di-
rektorica Smolnikar-Prah Andrejka, imeno-
vana 25. 9. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; Janc Sonja, imenovana 9. 12.
1997, kot namestnica direktorice zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,

čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no 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; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, 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 Dejav-
nost penzionov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 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; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7470 Čiščenje stavb; 8041
Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov;  52623 Druge športne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vložno št. 1-11103-00, s firmo MIRBA,
d.o.o., trgovsko gostinsko in turistično pod-
jetje, Ljubljana, Ul. 28. maja 69.

Rg-201895
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01279 z dne 9. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa LAMA TECHNIK, d.o.o., trgov-
sko gostinska družba, sedež: Delavska
cesta 2b, 4208 Šenčur, pod vložno
št. 1/05780/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, zastop-
nika in mej pooblastil zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5949076
Ustanovitelji: Ignjič Marko, Ljubljana, Uli-

ca bratov Učakar 26, vstop 21. 5. 1996,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne  od-

govarja; Ferlan Ladislav, Škofja Loka, Parti-
zanska cesta 47, vstop 21. 5. 1996, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Galič Stanko, Ljubljana, Blažičeva ulica 7,
vstop 27. 12. 1996, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ig-
njič Marko, razrešen 27. 12. 1996 kot po-
slovodja – direktor in ponovno imenovan na
to funkcijo, ki zastopa družbo neomejeno,
razen za sklepanje poslov, katerih skupna
vrednost presega 15.000 DEM v SIT proti-
vrednosti, za kar potrebuje soglasje skupšči-
ne družbe; Ferlan Ladislav, razrešen
27. 12. 1996 kot poslovodja direktor in po-
novno imenovan na to funkcijo, zastopa
družbo neomejeno, razen za sklepanje po-
slov, katerih skupna vrednost presega
15.000 DEM v SIT protivrednosti, za kar
potrebuje soglasje skupščine družbe; Galič
Stanko, imenovan 27. 12. 1996, kot poslo-
vodja – direktor, zastopa družbo neomeje-
no, razen za sklepanje poslov, katerih skup-
na vrednost presega 15.000 DEM v SIT
protivrednosti, za kar potrebuje soglasje
skupščine družbe.

Rg-201896
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01259 z dne 8. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ELTRON, trgovina, zastopa-
nje, inženiring, d.o.o., sedež: Ručigajeva
3, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01873/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5454409
Ustanovitelja: Gortnar Jernej, Preddvor,

Zg. Bela 15, vstop 26. 12. 1990, vložek
3,482.050 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; ELTRON, trgovina, zastopanje, inže-
niring, d.o.o., Kranj, Ručigajeva 3, vstop
20. 12. 1996, vložek 1,874.950 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-201897
Okrožno sodišče v Kranju je s skle-

pom Srg št. 97/01218 z dne 27. 1. 1998
pri subjektu vpisa ELEKTRO GORENJS-
KA, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, p.o., Kranj, sedež: Blei-
weisova 6, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00259/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninske-
ga preoblikovanja, spremembo firme,
skrajšane firme, kapitala, ustanoviteljev,
tipa zastopnika, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter začasni nadzorni svet s temile
podatki:

Matična št.: 5175348
Firma: ELEKTRO GORENJSKA, javno

podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d.

Skrajšana firma: ELEKTRO GORENJ-
SKA, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 17.287,313.000 SIT
Ustanovitelji: IS skupščine Republike

Slovenije, izstop 1. 7. 1997; Republika Slo-
venija, Ljubljana, vstop 1. 7. 1997, vložek
16.535,315.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 1. 7. 1997, vložek
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510.608.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Du-
najska 56, vstop 1. 7. 1997, vložek
93,964.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, vstop 1. 7. 1997,
vložek 75,200.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 1. 7. 1997, vložili 72,226.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štefe Drago, Kranj, Cesta na klanec
26, razrešen 1. 7. 1997 in imenovan za
začasnega direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Saviozzi Alojz,
Hvala Ivan, Ravnikar Aleksander, Resman
Jože, Malovrh Marija in Žumer Mihael, vsi
vstopili 1. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična
dela; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
40105 Distribucija elektrike; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01295/00823-1997/ST z dne 5. 9. 1997.

Rg-201898
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01554 z dne 27. 1. 1998 pri
subjektu vpisa CREINA KRANJ, podjetje
za proizvodnjo kmetijskih ter speciali-
ziranih industrijskih strojev in naprav,
p.o., sedež: Mirka Vadnova 8, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00047/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča pravne po-
sledice lastninskega preoblikovanja, spre-
membo firme, osnovnega kapitala, ustano-
viteljev, člane začasne uprave in nadzorne-
ga sveta in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5076927
Firma: CREINA, proizvodnja in trgovi-

na kmetijskih in industrijskih strojev in
naprav, d.d., Kranj

Skrajšana firma: CREINA, d.d., Kranj
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Ul. Mirka Vadno-

va 8

Osnovni kapital: 185,616.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, vstop 24. 7. 1997, vložek
32,212.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 24. 7. 1997, vlo-
žek 18,560.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vstop 24. 7.
1997, vložek 49,084.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; upravičenci interne raz-
delitve, vstopili 24. 7. 1997, vložili
33,604.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 24. 7. 1997, vložilil 11,320.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo; udeleženci
javne prodaje, vstopili 24. 7. 1997, vložili
40,836.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zaletelj Peter, Kranj, Pševo 7, razre-
šen 24. 7. 1997 in imenovan za začasno
upravo, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Tičar Stanislav,
Pavlin Romana in Kegljevič Tomislav, vsi
vstopili 24. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1998:
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0202
Gozdarske storitve; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 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; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 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; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74204 Drugo

projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi odločbe Agencije za pre-
strukturiranje in privatizacijo št. LP
01310/01051-1997/BR z dne 7. 11. 1997.

Rg-201899
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01711 z dne 27. 1. 1998 pri
subjektu vpisa EXOTERM, kemična tovar-
na Kranj, d.d., sedež: Struževo 66, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00118/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja, spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, za-
stopnikov, člane nadzornega sveta ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5033098
Osnovni kapital: 424,000.000 SIT
Ustanovitelji: EXOTERM, KEMIČNA TO-

VARNA, p.o., izstop 19. 6. 1997; Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 15,
vstop 19. 6. 1997, vložek 42,400.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Slovenski od-
škodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ul. 5,
vstop 19. 6. 1997, vložek 42,400.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Sklad RS za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
19. 6. 1997, vložek 274,994.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; udeleženci inter-
ne razdelitve, vstopili 19. 6. 1997, vložili
55,438.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 19. 6. 1997, vložili 8, 768.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čev-
ka Janko, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku
135, razrešen 19. 6. 1997 kot v.d. direk-
torja in imenovan za začasno upravo, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Fock Mihael,
Prevodnik Jernej in Capuder Rudolf, vsi
vstopili 19. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1998:
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 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; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2626 Proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 2753 Litje lahkih kovin;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 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; 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;
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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; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi 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; 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; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 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; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210

Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi odločbe Agencije za prestrukturiranje in
privatizacijo št. LP 01312/01419-1997/MB
z dne 11. 12. 1997.

Rg-201900
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01793 z dne 27. 1. 1998 pri
subjektu vpisa GRAD, obrtno gradbeno
podjetje, d.d., Bled, sedež: Grajska c. 44,
4260 Bled, pod vložno št. 1/00128/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5069114
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Noč Franc, razrešen 31. 12. 1997
kot začasni direktor; direktor Benedik Mi-
hael, Bled, Mladinska c. 9, imenovan 1. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-201901
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01132 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa VALY, podjetje za proizvod-
njo in trgovino s športno opremo, d.o.o.,
sedež: Betonova 16a, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00420/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča skrajšano firmo, spre-
membo sedeža in dejavnosti ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5291917
Skrajšana firma: VALY, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Cesta na Brdo 52
Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:

1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnje-
ne galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 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; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 3541 Proizvod-
nja motornih koles; 3542 Proizvodnja ko-
les; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 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; 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; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 52473 Dejavnost papirnic; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln;  5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
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5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering).

Rg-201902
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00660 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa SPORTS LIFE PEVC, trgo-
vina, rekreacija, svetovanje, d.o.o., Škof-
ja Loka, sedež: Cesta talcev 6, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/02139/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in sprememebo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5478839
Sedež: 4220 Škofja Loka, Cesta tal-

cev 6
Ustanovitelj: Pevc Anton, Škofja Loka,

Podlubnik 157, vstop 14. 1. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pevc Anton, imenovan 14. 1. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; Pevc Ema,
Škofja Loka, Cesta talcev 6, imenovana
9. 7. 1996, kot namestnica direktorja za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-201903
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01012 z dne 21. 1. 1998 pri
subjektu vpisa NUMERIK, Podjetje za in-
vesticije, projektiranje in trgovino, d.o.o.,
Škofja Loka, sedež: Davča 46, 4228 Že-
lezniki, pod vložno št. 1/04077/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža družbe s temile podatki:

Matična št.: 5682860
Sedež: 4220 Škofja Loka, Podlubnik

270.

Rg-201904
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00987 z dne 21. 1. 1998 pri
subjektu vpisa AERODROM LJUBLJANA,
d.d., sedež: Zg. Brnik, 130a, 4210 Br-
nik, pod vložno št. 1/00097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta z dne 3. 7. 1997, spremembo članov
nadzornega sveta in tipa osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5142768
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Marn Peter, razrešen 4. 7. 1997 kot član
začasne uprave; Pesjak Nada, razrešena
4. 7. 1997 kot članica začasne uprave; Mo-
že Vinko, Ljubljana, Kolajbova 32, razrešen
4. 7. 1997 kot predsednik začasne uprave
in imenovan za predsednika uprave, ki za-
stopa družbo neomejeno, predhodno so-
glasje mora pridobiti za posle nad vrednost-
jo 2,000.000 DEM v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pogodbe, naknadno soglasje nad-
zornega sveta pa mora pridobiti za sklepa-
nje poslov o investicijskih vlaganjih ter na-
bavi oziroma odprodaji osnovnih sredstev,
ne glede na vrednost, če ti posli niso zajeti v
planu razvoja delniške družbe ali v poslov-
nem načrtu družbe.

Člani nadzornega sveta: Bandelj Mirko,
Marolt Darko, Novšak Martin, Kovačič Mag-
dalena, Remic Branko, Sotlar Mirko, Čotar
Drago, Bobič Olga in Novak Bogdan, vsi
izstopili 3. 7. 1997 ter Vetrih Tomaž, Marolt
Darko, Krapež Alojz, Kratnar Janez, Remic
Branko, Sotlar Mirko, Kačar Aleksandra,
Čotar Drago, Bobič Olga in Novak Bogdan,
vsi vstopili 3. 7. 1997.

Rg-201905
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01728 z dne 21. 1. 1998 pri
subjektu vpisa AJS, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Žabnica, sedež: Sred-
nje Bitnje 80, 4209 Žabnica, pod vložno
št. 1/03597/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, ose-
be, pooblaščene za zastopanje ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5703204
Ustanovitelj: Oman Miroslav, izstop

19. 11. 1997; Oman Branko, Žabnica,
Srednje Bitnje 80, vstop 19. 11. 1997, vlo-
žek 1,990.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Oman Miroslav, razrešen 19. 11. 1997;
direktor Oman Branko, imenovan 19. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1998:
01210 Reja govedi; 01220 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 01230 Reja
prašičev; 01240 Reja perutnine; 01250 Re-
ja drugih živali; 15110 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega;
15120 Proizvodnja in konzerviranje perut-
ninskega mesa; 15130 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51180 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-

vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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; 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; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-201909
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01297 z dne 19. 1. 1998 pri
subjektu vpisa KLAS, trgovsko, gostinsko
in turistično podjetje, d.o.o., Tržič, se-
dež: Ročevnica 34, 4290 Tržič, pod vlož-
no št. 1/01603/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo priimka in naslova
družbenika, spremembo zastopnika, druž-
bene pogodbe z dne 19. 12. 1996 ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5420857
Sedež: 4290 Tržič, Ročevnica 34
Ustanoviteljica: Prešeren Suzana, Tržič,

Pristavška c. 83, vstop 20. 5. 1994, vložek
577.940 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Katona Jože, razrešen 19. 12. 1996;
direktorica Prešeren Suzana, imenovana
19. 12. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
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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 drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-

mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.

Rg-201910
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01472 z dne 16. 1. 1998 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 članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5158010
Člani nadzornega sveta: Kokalj Jakob,

izstopil 24. 10. 1997.

Rg-201911
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01179 z dne 16. 1. 1998 pri
subjektu vpisa INŠTITUT ZORAN RANT,
raziskave, razvoj, proizvodnja in proda-
ja proizvodov, sistemov in uslug s po-
dročja hladilstva, klimatizacije in suše-
nja, d.d., Škofja Loka, sedež: Kidričeva
66a, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00270/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042097
Člani nadzornega sveta: Prevoršek Jurij,

Hiršenfelder Marija in Šifrar Marko, vsi iz-
stopili 2. 7. 1997 ter Magušar Jana, Zidarn
Roman, Šifrar Igor, vstopili 2. 7. 1997.

Rg-201912
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01438 z dne 16. 1. 1998 pri
subjektu vpisa CESTNO PODJETJE
KRANJ, p.o., Kranj, sedež: Jezerska ce-

sta 20, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00216/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme in skraj-
šane firme, pooblastil zastopnika, kapital,
ustanovitelje, člane nadzornega sveta,
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5143802
Firma: CESTNO PODJETJE KRANJ,

družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
Skrajšana firma: CP, Kranj, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 377,033.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, vstop 22. 7. 1997, vlo-
žek 29,794.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ul. 5, vstop 22. 7. 1997, vložek
23,923.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Slovenska razvojna družba, Ljubljana,
Dunajska 160, vstop 22. 7. 1997, vložek
47,846.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
22. 7. 1997, vložili 47,497.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo; udeleženci notra-
njega odkupa, vstopili 22. 7. 1997, vložili
90,170.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; Republika Slovenija, vstop 22. 7.
1997, vložek 101,725.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Občina Kranj, vstop
22. 7. 1997, vložek 10,014.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Občina Škofja
Loka, vstop 22. 7. 1997, vložek 9,388.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Občina
Radovljica, vstop 22. 7. 1997, vložek
8,532.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Občina Jesenice, vstop 22. 7. 1997,
vložek 6,787.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Občina Tržič, vstop 22. 7. 1997,
vložek 1,357.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gra-
dišar Janez, Duplje, Sp. Duplje 66b, razre-
šen 22. 7. 1997 kot v.d. direktorja in ime-
novan za direktorja, ki kot začasna uprava –
direktor zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Černe Vladimir,
Drinovec Bogdan, Prezelj Darko, Rogelj
Drago in Šimnovec Janez, vsi vstopili 22. 7.
1997.

Dejavnost, izbrisana dne 16. 1. 1998:
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9000 Storitve javne higiene.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1998:
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega; 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 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; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
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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; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje či-
stilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01344/00858-1997/TJ z dne 22. 10.
1997.

Rg-201914
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00086 z dne 15. 1. 1998 pri
subjektu vpisa NIRO STEEL, proizvodnja
prirobnic in elementov iz nerjavnih je-
kel, d.o.o., sedež: Cesta železarjev 8,
4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/05351/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5864364
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Kosec Peter, Ljubljana, V Murglah
93, imenovan 28. 7. 1994, prokurist Smo-
lej Roman, Jesenice, Ul. H. Vernika 36,
imenovan 28. 7. 1994.

Rg-201915
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00080 z dne 15. 1. 1998 pri
subjektu vpisa EGP EMBALAŽNO
GRAFIČNO PODJETJE, d.d., sedež: Ki-
dričeva c. 82, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/00028/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča zmanjšanje osnovnega
kapitala z umikom delnic, razširitev dejavno-
sti in spremembo statuta z dne 20. 5. 1997
s temile podatki:

Matična št.: 5156963
Osnovni kapital: 605,240.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1998:

6024 Cestni tovorni promet.

Rg-201916
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00819 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa EGP EMBALAŽNO
GRAFIČNO PODJETJE, d.d., sedež: Ki-
dričeva c. 82, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/00028/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča sklep o zmanjšanju os-
novnega kapitala z umikom delnic s temile
podatki:

Matična št.: 5156963
Vpiše se sklep skupščine z dne 20. 5.

1997 o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic za 51,260.000 SIT.

Rg-201920
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01518 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa PEKS, pekarna in slašči-
čarna, Škofja Loka, d.d., sedež: Kidriče-
va c. 52, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00561/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča stalni nadzorni svet s temile
podatki:

Matična št.: 5066794

Člani nadzornega sveta: Kafol Peter,
Bernik Roman in Šifrer Janez, izstopili
27. 7. 1996 ter Kumer Jožica in Rus Irena,
vstopili 27. 7. 1996.

Rg-201921
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01555 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa ŽITO GORENJKA, pro-
izvodnja pekarskih in konditorskih izdel-
kov, d.d., sedež: Rožna dolina 8, 4248
Lesce, pod vložno št. 1/01364/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča prokurista s
temile podatki:

Matična št.: 5214360
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Kocman Roberto, Postojna, Volariče-
va 34, imenovan 10. 11. 1997.

Rg-201922
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00372 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa TRIGLAV PID, pooblašče-
na investicijska družba za Gorenjsko,
d.d., sedež: Bleiweisova 20, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/05416/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta z
dne 25. 4. 1996 ter spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5891523
Člani nadzornega sveta: Lotrič Franc, iz-

stop 26. 4. 1996; Balantič Franc, izstop
9. 7. 1997; Klement Aleš, vstop 26. 4. 1996
ter Matijaševič Miroslav, vstop 9. 7. 1997.

Rg-201923
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00672 z dne 9. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa DELIKATESA, trgovsko pod-
jetje, d.d., sedež: Titova 22, 4270 Jese-
nice, pod vložno št. 1/00692/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje in spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5024641
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ro-

žič Nada, razrešena 30. 4. 1997 kot člani-
ca začasne uprave; direktorica Kramar Sta-
nislava, Mojstrana, Dovje 11e, imenovana
30. 4. 1997, kot članica začasne uprave
zastopa družbo brez omejitev.

Član nadzornega sveta: Kramar Stani-
slav, izstop 8. 12. 1997 ter Koselj Špela,
vstop 8. 12. 1997.

Rg-201926
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01782 z dne 9. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SAVA BETA, družba za pro-
izvodnjo gumenotehničnih izdelkov,
d.o.o., sedež: Škofjeloška c. 6, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/06104/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme, spremembo usta-
noviteljev, zastopnikov, njihovih pooblastil
in nazivov ter spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 1228153
Firma: GOODYEAR ENGINEERED

PRODUCTS EUROPE, družba za proizvod-
njo gumenih tehničnih izdelkov, d.o.o.

Skrajšana firma: GOODYEAR ENGI-
NEERED PRODUCTS EUROPE, d.o.o.

Ustanovitelj: SAVA, gumarska in kemič-
na industrija, d.d., izstop 19. 12. 1997;
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS
EUROPE JOINT VENTURE, Holding, druž-
ba za upravljanje, d.o.o., Kranj, Škofjeloška
6, vstop 19. 12. 1997, vložek
1.801,620.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bo-
horič Janez, Kranj, Pot v Bitnje 20, razre-
šen 23. 12. 1997 kot poslovodja in imeno-
van za predsednika poslovodstva, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, skupaj z glavnim
direktorjem; Balanč Franc, Kranj, Drolčevo
naselje 1, razrešen 23. 12. 1997 kot po-
slovodja in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev skupaj z glavnim
direktorjem; Vizovšek Emil, Kranj, Gorenj-
skega odreda 2, razrešen 23. 12. 1997
kot poslovodja in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev, skupaj z glav-
nim direktorjem; Perčič Vinko, Kranj, To-
minčeva c. 56, razrešen 23. 12. 1997 kot
poslovodja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev, skupaj z glav-
nim direktorjem; Cvenkel Stanko, Podnart,
Ljubno 103, imenovan 23. 12. 1997 kot
glavni direktor zastopa družbo brez omeji-
tev skupaj z direktorjem; direktorica Kav-
čič-Zupan Marija, Begunje na Gorenjskem,
Begunje na Gorenjskem 46, imenovana
23. 12. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev skupaj z glavnim direktorjem; direktori-
ca Pečjak Vanda, Kranj, Pod gradom 5,
imenovana 23. 12. 1997, zastopa družbo
brez omejitev, skupaj z glavnim direktorjem;
direktor Metlikovič Peter, Kranj, Ješetova
25, imenovan 23. 12. 1997 zastopa druž-
bo brez omejitev skupaj z glavnim direktor-
jem.

Rg-202820
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01786 z dne 24. 2. 1998 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 povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5158010
Osnovni kapital: 125,000.000 SIT.

Rg-202826
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01466 z dne 20. 2. 1998 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 sklep o povečanju osnovnega
kapitala z vložki s temile podatki:

Matična št.: 5158010
Vpiše se sklep skupščine z dne 31. 7.

1997 in 16. 12. 1997, da se osnovni kapi-
tal zvložki poveča za 25,000.000 SIT.

Rg-202834
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01430 z dne 4. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOVINSKA BLED, kovinsko
predelovalne storitve, d.d., sedež: Se-
liška c. 4b, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/00219/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča spremembo statuta z dne
20. 10. 1997 in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5072166
Člani nadzornega sveta: Golmajer Janez

in Ferjan Marija, izstopila 19. 10. 1995 ter
Ferjan Marija, vstop 19. 10. 1995; Maček
Matjaž, izstop 20. 10. 1997 in Bergles Lud-
vik, vstop 20. 10. 1997.

Rg-202837
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00106 z dne 5. 2. 1998 pod št.
vložka 1/06148/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Ljubljani,
spremembo firme, sedež, dopolnitev dejav-
nosti, spremembo družbenikov in spremem-
bo oseb, pooblaščenih za zastopanje s te-
mile podatki:

Matična št.: 1234072
Firma: LEM TRADE, podjetje za po-

sredovanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: LEM TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Ribenska 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lešnik Mugnaioni Doro-

teja, Bled, Kajuhova c. 42, vstop 15. 1.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; LEORNA, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., izstop 15. 1. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lešnik Mugnaioni Doroteja, ime-
novana 15. 1. 1998, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Zajc Andrej, razrešen
15. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1998:
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi.

Pred spremembo sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vl št. 1/30040/00 s firmo: LIRANO,
d.o.o., Ljubljana.

Rg-202841
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00203 z dne 10. 2. 1998 pri
subjektu vpisa VALY, podjetje za proizvod-
njo in trgovino s športno opremo, d.o.o.,
sedež: Cesta na Brdo 52, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00420/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5291917
Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1998:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-202847
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01698 z dne 9. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa VARNOST KRANJ, Podjetje za
varovanje premoženja, d.d., sedež: Blei-
weisova 4, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00536/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in spre-
membo statuta z dne 2. 12. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5174473
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:

4531 Električne inštalacije; 7470 Čiščenje
stavb.

Rg-202849
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01731 z dne 13. 2. 1998 pri
subjektu vpisa ALPE, d.o.o., podjetje za
šport in trgovino Bohinjska Bistrica, se-
dež: Ravne 17, 4264 Bohinjska Bistrica,
pod vložno št. 1/03000/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5707536
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:

3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 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; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-202853
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00677 z dne 5. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa MLADINSKI SERVIS KRANJ,
d.o.o., sedež: Stritarjeva 5, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00061/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5157684
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, izstop

15. 4. 1996; ARKADA ENA, pooblaščena
investicijska družba, d.d., Ljubljana, Ce-
lovška 206, vstop 15. 4. 1996, vložek
8,770.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-202855
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00933 z dne 5. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa VESTER ANDREJA IN JOŠKO,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o.,
Tržič, sedež: Kovorska 23, 4290 Tržič,
pod vložno št. 1/04586/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža firme, naslova
družbenika in zastopnika, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo družbene pogodbe z dne
4. 2. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5836000
Firma: BOOKMARK-VESTER & CO,

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

Skrajšana firma: BOOKMARK-VESTER
& CO, d.n.o., Tržič

Sedež: 4290 Tržič,Deteljica 3
Ustanovitelja: Vester Andreja in Vester

Joško, oba Tržič, Deteljica 3, vstopila 17. 3.
1994, vložila po 15.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Vester Andreja, imenovana 17. 3.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Vester Joško, imenovan 17. 3. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1998:
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.; 1920 Proizvodnja usnje-
ne galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo
založništvo; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 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
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-
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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; 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; 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.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 7470 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-202857
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01806 z dne 4. 2. 1998 pod št.
vložka 1/06141/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254448
Firma: TISKARNA MESEC – DVA

DRUŽBENIKA, grafika, oblikovanje, sito-
tisk, d.n.o.

Skrajšana firma: TISKARNA MESEC –
DVA DRUŽBENIKA, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4201 Zg. Besnica, Rakovica 5
Osnovni kapital: 10.000 SIT

Ustanovitelja: Mesec David, vložek
7.000 SIT in Mesec Marjan, vložek 3.000
SIT, oba Zg. Besnica, Rakovica 5, vstopila
14. 11. 1997, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Mesec David, imenovan 14. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Mesec Marjan, imenovan 14. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-202860
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01673 z dne 4. 2. 1998 pod št.
vložka 1/06140/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1253549
Firma: A & S SAFESTEPS, proizvodno

in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: A & S SAFESTEPS,

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

govornostjo
Sedež: 4228 Železniki, Češnjica 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: ALICO SPORT DI ALTIN

FORTUNATO E. C. S.A.S., Onigo Di Pede-
robba (TV), Piazza S. Giovanni Nr. 1, vstop
30. 6. 1997, vložek 765.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; SPIN, d.o.o., Ljub-
ljana, Njegoševa 1, vstop 30. 6. 1997, vlo-
žek 735.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Čuk Iztok, Ljubljana, Cesta na Laze
13, imenovan 30. 6. 1997, zastopa družbo
brez omejitev, razen za nakup in prodajo
nepremičnin ter dolgoročni najem ali zakup
osnovnih sredstev ter za sklepanje posojil-
nih pogodb in tudi za sklepanje pogodb v
vrednosti nad sto milijonov ITL tolarske pro-
tivrednosti potrebuje soglasje vseh družbe-
nikov; prokurist Fortunato Altin, Caerano Di
San Marco, A. Di Gasperi 8, imenovan
30. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina

na debelo z drugimi polizdelki; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-202863
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00081 z dne 6. 2. 1998 pod št.
vložka 1/06149/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254600
Firma: PUNT INTERNACIONAL, pod-

jetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: PUNT INTERNACIO-

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

govornostjo
Sedež: 4274 Žirovnica, Smokuč 48a
Osnovni kapital: 2,109.792 SIT
Ustanoviteljica: Rozman Marija, Žirovni-

ca, Smokuč 48a, vstop 29. 12. 1997, vlo-
žek 2,109.792 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Rozman Jože, Žirovnica, Smokuč
48a, imenovan 29. 12. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev; Rozman Marija, imenova-
na 29. 12. 1997, kot namestnica direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2511 Proizvodnja plaščev in zrač-
nic za vozila; 2512 Obnavljanje in protekti-
ranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zu-
naj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alumi-
nija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kosi-
tra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
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gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vo-
zil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3520
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plo-
vil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega

pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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-
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); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
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zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-202868
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01307 z dne 9. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa FOTO BONI, foto usluge,
d.o.o., Kranj, sedež: Staneta Žagarja 27,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/01029/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbenika in poslovnega de-
leža, spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.:5346339
Ustanovitelja: Bele Nikolaja, vstop

23. 5. 1994 in Bele Borut, vstop 31. 12.
1996, oba Kranj, Lojzeta Hrovata 5, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52473 Dejavnost
papirnic; 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; 52740 Druga popravila, d.n.; 74810
Fotografska dejavnost.

Rg-202869

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00889 z dne 9. 2. 1998 pri
subjektu vpisa AVTO KRANJ, trgovina, iz-
voz, uvoz in storitve, d.o.o., Kranj, se-
dež: Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/01568/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo druž-
benika, oseb, pooblaščenih za zastopanje,
spremembo naslova družbenika in družbe-
ne pogodbe z dne 10. 10.1 996 s temile
podatki:

Matična št.: 5414636
Ustanovitelja: Hudorovac Danilo, izstop

10. 10. 1996; Gajiž Savo, Kranj, Cesta Ja-
ka Platiše 3, vstop 11. 8. 1993, vložek
789,060 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Gačić Milorad, Kranj, Pot v Bitnje 13, vstop
10. 10. 1996, vložek 789.060 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hudorovac Danilo, razrešen 10. 10.
1996; Gajić Savo, razrešen 10. 10. 1996
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
neomejeno, sklepa pogodbe in opravlja dru-
ga pravna dejanja, razen: sklepanja poslov
in sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev ne-
premičnin ali drugih osnovnih sredstev, če
to ni že izrecno opredeljeno v delovnem
programu ali razvojnem planu; izvajanja in-
vesticijskih del ali preurejanja, zlasti prezi-
dave in spreminjanja nepremičnin; prenosa
kakršnihkoli družbenih pravic na druge; iz-

plačevanja predujmov na račun dobička; po-
deljevanje prokure in neomejenih poobla-
stil; spreminjanja notranje organizacije druž-
be; Gačić Milorad, imenovan 10. 10. 1996,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
neomejeno, sklepa pogodbe in opravlja dru-
ga pravna dejanja, razen: sklepanja poslov
in sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev ne-
premičnin ali drugih osnovnih sredstev, če
to ni že izrecno opredeljeno v delovnem
programu ali razvojnem planu; izvajanja in-
vesticijskih del ali preurejanja, zlasti prezi-
dave in spreminjanja nepremičnin; preno-
sa kakršnihkoli družbenih pravic na druge;
izplačevanja predujmov na račun dobička;
podeljevanje prokure in neomejenih poob-
lastil; spreminjanja notranje organizacije
družbe.

Rg-202872

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01229 z dne 9. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa J PODLIPNIK & DRUŽBENICA,
podjetje za turizem, šport in storitve,
d.n.o., sedež: Savica 4, 4264 Bohinjska
Bistrica, pod vložno št. 1/05720/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in skrajšane firme, spremembo de-
javnosti, priimka in naslova družbenice in
zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5929318
Firma: J & M PODLIPNIK, podjetje za

turizem, šport in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: J & M PODLIPNIK,

d.n.o.
Ustanoviteljica: Podlipnik Martina, Bo-

hinjska Bistrica, Savica 4, vstop 22. 1.
1996, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Podlipnik Martina, imenovana
22. 1. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe.

Rg-202877
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00123 z dne 13. 2. 1998 pod
št. vložka 1/06154/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254871
Firma: D.A.R.G., podjetje za gradbena

dela, d.o.o., Kranj, Mlaška cesta 5
Skrajšana firma: D.A.R.G., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Mlaška cesta 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bradeško Leon, Kranj,

Mlaška cesta 5, vstop 15. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bra-
deško Leon, imenovan 15. 1. 1998, kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-

zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-202878
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01223 z dne 11. 2. 1998 pri
subjektu vpisa VIKTORIJA, trgovina in po-
sredništvo, d.o.o., sedež: Skalica 1,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00602/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in deležev, spremem-
bo družbene pogodbe z dne 4. 12. 1996
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5359325
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Ustanovitelji: Križnar Viktorija, Križnar Mi-
lan in Križnar Andi, vsi Kranj, Skalica 1,
vstopili 26. 12. 1989, vložili po 434.200
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo; Križnar
Tjaša, Kranj, Zagrajškova 7, vstop
26. 12. 1989, vložek 434.200 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; VIKTORIJA, trgovi-
na in posredništvo, d.o.o., Kranj, Skalica 1,
vstop 4. 12. 1996, vložek 434.200 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 52487 Trgovi-
na 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.

Rg-202883
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00097 z dne 11. 2. 1998 pod
št. vložka 1/06151/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254634
Firma: BLUE SERVICE, podjetje za tr-

govino in posredništvo, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: BLUE SERVICE, d.o.o.,

Kranj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4000 Kranj, Triglavska 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Samsa Bogumil, Ljubljana,

Vodnikova cesta 8, vstop 16. 12. 1997,
vložek 367.500 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Perelli Alessandro, Trst, Via San
Pellegrino 19, vstop 16. 12. 1997, vložek
367.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Piva Franco, Pozzuolo Del Friuli, Via G Ver-
di 8, vstop 16. 12. 1997, vložek 765.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Samsa Bogumil, imenovan 16. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1998:
50101 Trgovina na debelo 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;
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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi

gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 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; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol.

Rg-202884
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00211 z dne 11. 2. 1998 pri
subjektu vpisa AVENA, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Kranj, sedež: Gos-
posvetska ul. 17, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/03102/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5579449
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bernik Milan, Škofja Loka, Hafnerje-
vo naselje 72, razrešen 29. 11. 1995 in
imenovan za prokurista.

Rg-202885
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00205 z dne 10. 2. 1998 pri
subjektu vpisa JEST, podjetje za marke-
ting in organizacijske storitve, d.o.o.,
Škofja Loka, sedež: Frankovo naselje
161, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/01075/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo imena družbenika
in imena osebe, pooblaščene za zastopa-
nje s temile podatki:

Matična št.: 5547130
Ustanovitelj: Jesenovec Stanislav, Škof-

ja Loka, Podlubnik 158, vstop
18. 12. 1989, vložek 1,502.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jesenovec Stanislav, imenovan
18. 12. 1989, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-202886
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01264 z dne 10. 2. 1998 pri
subjektu vpisa FEROGALANT, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in turizem, d.o.o.,
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Šenčur, sedež: Sajevčevo naselje 24,
4208 Šenčur, pod vložno št. 1/05056/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5807638
Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1998:

2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2222 Drugo tiskarstvo; 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; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proiz-
vodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 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.; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-

možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7482 Pakiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.

Rg-202887
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00134 z dne 10. 2. 1998 pod
št. vložka 1/06150/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1254880
Firma: AMERA BERCE, k.d., trgovina,

proizvodnja in storitve
Skrajšana firma: AMERA BERCE, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4000 Kranj, Hafnerjeva pot 51
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Berce Franc, Kranj, Haf-

nerjeva pot 51, vstop 10. 1. 1998, vložek
1.000 SIT, odgovornost:  odgovarja s svo-
jim premoženjem; Berce Uroš, Kranj, Haf-
nerjeva pot 51, vstop 10. 1. 1998, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ber-
ce Franc, imenovan 10. 1. 1998, kot kom-
plementar zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1998:
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 2670 Obdelava naravne-
ga kamna; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 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; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-

javnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-202889
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00981 z dne 9. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ETHIC INTERNATIONAL, fi-
nančno svetovanje, d.o.o., Kranj, sedež:
Trg Rivoli 6, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/03066/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5602548
Ustanovitelji: Ružić Marjan, Županja, Trg

županjskog bataljona 22, vstop
13. 1. 1992, vložek 829.400 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Ružić Mario, Kranj,
Trg Rivoli 6, vstop 24. 11. 1995, vložek
226.200 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Ružić Ljerka, Kranj, Trg Rivoli 6, vstop
24. 11. 1995, vložek 452.400 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-202891
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01180 z dne 9. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa QUALITAS, POLAK IN POLAK,
uvajanje metod, izobraževanje, svetova-
nje, publicistika, oblikovanje in trgovi-
na, d.n.o., Kranj, sedež: Bertoncljeva 8,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/02393/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5500320
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:

2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 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; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 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;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 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; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.
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LJUBLJANA

Rg-201048
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06185 z dne 15. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ADRIA KUM – DEBELIČ, Go-
stinstvo in turizem, d.n.o., Trbovlje, Trg
Franca Fakina 5, sedež: Trg Franca Fa-
kina 5, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/12700/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5537991
Firma: ADRIA KUM – DEBELIČ, Go-

stinstvo in turizem, d.n.o., Trbovlje, Pod
Ostrim vrhom 43

Sedež: 1420 Trbovlje, Pod Ostrim vr-
hom 43

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1998: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaš-
čic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-201049
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06528 z dne 5. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30081/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1228293
Firma: GABRŠEK I.I., zobne in tehnič-

ne storitve, k.d.
Skrajšana firma. GABRŠEK I.I., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1281 Kresnice, Kresnice 27
Ustanovitelja: Gabršek Igor, ki odgovar-

ja s svojim premoženjem, in Gabršek Ivana,
ki ne odgovarja, oba iz Kresnic 67, vstopila
14. 11. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Gabršek Igor, imenovan 14. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 1998: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 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, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;

52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 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; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 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.;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-201050
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06544 z dne 6. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa BARBATOVCI, Podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28669/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5985706
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 58.

Rg-201051
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06545 z dne 12. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30098/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 124946
Firma: CADIA, podjetje za arhitektu-

ro, gradbeništvo, oblikovanje, trgovino
in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 159
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kajin Boris, vložil

1,200.000 SIT, in Kajin Tanja, vložila
300.000 SIT, oba iz Ljubljane, Črtomirova
21c, vstopila 11. 11. 1997, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kajin Boris, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Kajin Tanja, ki zasto-
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pa družbo brez omejitev kot namestnica di-
rektorja, imenovana 11. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1998: 2213
Izdajanje 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 proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 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; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina

na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 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
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-

mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 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 restavra-
cijo; 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 okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 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 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 na-
jem; 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; 73101 Raziskova-
nje 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
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
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9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost mu-
zejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vr-
tov ter naravnih rezervatov; 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 sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-201056
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06932 z dne 5. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30080/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243560
Firma: ECS NET, telekomunikacijski

inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ECS NET, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: EUROCOMPUTER SYS-

TEMS, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 50, vstop
5. 11. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavlovič Roman, Ljubljana, Reška uli-
ca 37, imenovan 5. 11. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 1998: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in

vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-

ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 8042 Drugo izo-
braževanje.

Rg-201059
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07028 z dne 12. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa LAGESA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Koprska 72, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29990/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, družbenikov, deležev, za-
stopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1233947
Firma: LAIBACH TRADE, podjetje za

mednarodni transport, špedicijo in trgo-
vino, d.o.o.

Skrajšana firma: LAIBACH TRADE, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva 97
Ustanovitelja: LERONA, Trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana, Koprska 72, izstopi-
lo 10. 12. 1997; Bardutzky Miha, Notranje
Gorice, Za mostičkom 18, in Emeršič Zvon-
ko, Ljubljana, Pot na Fužine 29, vstopila
10. 12. 1997, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 10. 12. 1997;
direktor Emeršič Igor, Ljubljana, Ulica po-
horskega bataljona 43, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Bardutzky Miha,
imenovana 10. 12. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 12. 1997.

Rg-201060
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07048 z dne 13. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30101/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243748
Firma: SRS, podjetje za trgovino in

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pokljukarje-

va 102
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Oblak Andreja, Ljubljana,

Reška 11, vložila 600.000 SIT, Gričar Fran-
ci, Ljubljana, Poklukarjeva 102, vložil
450.000 SIT, in Šetina Emil, Ljubljana, Do-
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lenjska cesta 52, vložil 450.000 SIT – vsto-
pili 9. 12. 1997, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Oblak Andreja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Gričar Franci,
imenovana 11. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 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 vo-
zila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posamezni-
mi deli in opremo; 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 mo-
tornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-

no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-201063
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07458 z dne 14. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ČERNIČ-TRADE, Proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Ižanska 104a, Ljub-
ljana, sedež: Ižanska 104a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20489/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5749689
Ustanovitelj: Černič Alojz, izstop 30. 12.

1997; Černič Slavko, Ljubljana, Ižanska ce-
sta 104a, vstop 30. 12. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Černič Alojz, razrešen 31. 12. 1997;
direktor Černič Slavko, imenovan 1. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-201064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00047 z dne 14. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SPEEDSTER, trgovina na de-
belo, d.o.o., sedež: Peruzzijeva 110,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17968/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova, us-
tanoviteljev, deležev, zastopnikov, dejavno-
sti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5644950
Firma: ADR-ING, podjetje za inženiring

in izgradnjo objektov, d.o.o.
Skrajšana firma: ADR-ING, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 47
Ustanovitelji: Urbanija Marko, izstopil

7. 1. 1998; Kocjančič Rado, Koper, Po-
beška cesta 3, in Snoj Igor, Ljubljana,
Ilovški štradon 30, vložila po 437.320
SIT, ter Bulc Tatjana in Bulc Boris, oba iz
Ljubljane, Ilovški štradon 31, vložila po
316.680 SIT – vstopili 7. 1. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Urbanija Marko, razrešen 7. 1. 1998;
direktor Kocjančič Rado, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristi Snoj Igor, Bulc
Tatjana, in Bulc Boris, imenovani 7. 1.
1998.

Dejavnost, izbrisana 14. 1. 1998: 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-

govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z d
ne 7. 1. 1998.

Rg-201069
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05641 z dne 23. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa EUROELMA, družba za trgovi-
no in storitve, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Čr-
nuče, pod vložno št. 1/27659/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, zastopnikov in nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5926602
Ustanovitelji: Berglez Vladimir, Bernik

Janez, Bučan Mojca, Čubrilo Marija, Haj-
dinjak Vlado, Malovič Janez, Mejač Sonja,
Palmieri Sabrina, Pečnik Suzana, Roškar
Diana, Poje Ivan, Kavčič Mirjam, Tanacko-
vič Milan, Tršelić Mitja, Vižintin Emil, Le-
nassi Matjaž, Rakar Bojan in Kebe Matjaž,
izstopili 30. 1. 1997, ELMA – Tovarna
gospodinjskih aparatov, Ljubljana, p.o.,
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Ljubljana-Črnuče, Cesta 24. junija 23, in
Sever Danijel, izstopila 25. 7. 1997, Don-
čič Lili, Drešar Jana, Rožnik Tanja in Hor-
vat Metka, izstopili 22. 9. 1997; Iskra Alo-
jz, Sava pri Litiji, Spodnji Log 48, vložil
2,200.000 SIT, in Jagarinec Tatjana, Dom-
žale, Ljubljanska cesta 91, vložila 100.000
SIT, vstopila 17. 8. 1995, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Horvat Metka, razrešena 24. 9.
1997; direktor Iskra Alojz, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokuristka Jagarinec
Tatjana, imenovana 24. 9. 1997.

Člani nadzornega sveta: Lenassi Matjaž,
Lepičnik Bojan, Matjašič Igor, Iskra Alojz in
Vižintin Emil so izstopili 24. 9. 1997.

Rg-201071
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/03760 z dne 21. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30132/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1199331
Firma: NEXT MOVE, modno oblikova-

nje, d.o.o., Dragomer
Skrajšana firma: NEXT MOVE, d.o.o.,

Dragomer
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1351 Brezovica, Dragomer, V

Loki 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kristan Jurij, Brezovica, V

Loki 40, Dragomer, vstop 17. 6. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kristan Jurij, imenovan 17. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1998: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih mate-
rialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proi-
zvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proi-
zvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih iz-
delkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3162
Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3650 Proi-
zvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-

tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7230 Obdelava podatkov; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-201073
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06636 z dne 20. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30125/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243110
Firma: ZORAN THALER, mednarodni

consulting, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ZORAN THALER,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Beethovnova 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Thaler Zoran, Ljubljana,

Slomškova ulica 25, vstop 20. 11. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Thaler Zoran, imenovan 20. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-

množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-201074
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07183 z dne 19. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa BADIS, storitveno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Poklukarjeva 110, se-
dež: Poklukarjeva 110, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21653/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi z dne 11. 12.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5728835
Dejavnost, vpisana 19. 1. 1998: 45450

Druga zaključna gradbena dela; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 90005 Druge storitve javne higie-
ne; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.
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Rg-201078
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06835 z dne 14. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SLOVENICA, družba za posre-
dovanje in zastopanje, organizacije iz-
delave in prodaje, izvajanje grafičnega
dizajna, d.o.o., Ljubljana, sedež: Adami-
čeva 15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05736/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, njiho-
vih deležev in zastopnikov ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5358035
Ustanoviteljica: Železinger Drago, iz-

stop 11. 11. 1997; Porenta Marija, Ljub-
ljana, Adamičeva 15, vstop 12. 2. 1990,
vložek 1,510.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Železinger Drago, razrešen 11. 11.
1997; Porenta Marija, razrešena 11. 11.
1997 kot zastopnica in imenovana za direk-
torico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1998: 2222
Drugo tiskarstvo; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2953 Proizvodnja strojev
za živilsko in tobačno industrijo; 2971 Proi-
zvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo

pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 7483 Tajniška dela in

prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-201124
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/04447 z dne 6. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa SOPOTNIK TRADE, Marketing,
svetovanje, trgovina, d.o.o., Špruha 33,
IOC Trzin, Mengeš, sedež: Špruha 33,
IOC Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/06490/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5357772
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

družbenik Sopotnik Stojan, razrešen 21. 7.
1997; Sopotnik Janja, Ljubljana, Glavarjeva
47, razrešena 21. 7. 1997 kot zastopnica
in imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-201125
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05792 z dne 29. 1. 1998, pri sub-
jektu vpisa GRANDEX, podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 158, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25131/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, zastopnikov in akta o ustano-
vitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5825466
Ustanovitelji: Hadžialjević Bajram, izsto-

pil 5. 9. 1997; Hadžialjević Malik, Saraje-
vo, Stupsko brdo 62a, vstopil 11. 1. 1994,
Hadžialjević Danijela, Zagreb, Braće Do-
many 6, vstopila 20. 10. 1995, in Zimmer-
man Lah Hilda, Kamnik, Suhadole 63, vsto-
pila 5. 9. 1997, vložili po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hadžialjević Bajram, razrešen 10. 9.
1997; Hadžialjević Malik, Sarajevo, Stup-
sko brdo 62a, razrešen 10. 9. 1997 kot
prokurist in imenovan zadirektorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev, in prokuristka
Zimmerman Lah Hilda, imenovan 10. 9.
1997.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 10. 1997.

Rg-201126
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06408 z dne 6. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa A FORM, podjetje za opravljanje
storitev reklame in ekonomske propa-
gande, posredovanje, marketinga in tr-
govine, d.o.o., Cankarjeva 10, Ljublja-
na, sedež: Cankarjeva 10, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo us-
tanovitelja, zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5394295
Ustanoviteljica: Upelj Bojan, izstop

11. 11. 1997; Gregorič Maja, Ljubljana, Čr-
tomirova ul. 22, vstop 4. 4. 1996, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Upelj Bojan, razrešen 1. 12. 1997,
direktorica Gregorič Maja, imenovana 1. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

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

Rg-201128
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06796 z dne 29. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30168/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1252879
Firma: LES TUR, proizvodnja in pro-

daja, d.o.o., Komenda
Skrajšana firma: LES TUR, d.o.o., Ko-

menda
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1218 Komenda, Klanec 35a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Urbanija Rok, Komenda, Kla-

nec 35a, vstop 1. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Urbanija Rok, imenovan 1. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje.

Rg-201129
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06822 z dne 29. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30170/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243420
Firma: NORIUS, podjetje za posredo-

vanje, inženiring, trgovino, proizvodnjo
in predelavo lesa, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 69
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vilfan Marko, Ljubljana, Ose-

njakova ulica 6, vložil 375.000 SIT, Reber-

nik Franjo-Vladimir, Ljubljana, Vojkova cesta
85, vložil 249.900 SIT, Kortev Serguei, To-
gliatti, Samarska oblast, Ulica Zukova 34-92,
vložil 375.000 SIT, Aksnes Jan-Oystein,
4328 Hole, Holenesroad, vložil 139.350
SIT, Sinnes Inge, 4320 Hommersag, Sevje-
road 12, vložila 139.350 SIT, Loken Johan
Christen, 2433 Heradsbygd, Haradsbygd,
vložil 82.050 SIT, in Spilde Arne Alsaker,
1340 Bekkestua, Edelgramveien 64, vložil
139.350 SIT – vstopili 20. 11. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vilfan Marko, imenovan 20. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-201130
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07098 z dne 2. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa AMB, transport in gradbena me-
hanizacija, d.o.o., Ljubljana, Orlova 18,
sedež: Orlova 18, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19832/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5671906
Dejavnost, vpisana 2. 2. 1998: 6021

Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-201132

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00313 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa EDUARD KETTNER – HEMCO,
trgovina z orožjem, strelivom in opre-
mo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška
150, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26564/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5903653
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova

cesta 2.

Rg-202144
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00179 z dne 12. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30211/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1254570
Firma: MINUS – KONEČNIK & CO, ra-

čunalniške storitve, d.n.o., Kočevje
Skrajšana firma: MINUS – KONEČNIK

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

odgovornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Tomšičeva 13.
Ustanovitelja: Konečnik Zvonimira in Ko-

nečnik Janez, oba iz Kočevja, Šeškova
ul. 31, vstopila 12. 1. 1998, vložila po
100.000 SIT, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Konečnik Zvonimira in Konečnik Ja-
nez, imenovana 12. 1. 1998, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1998:
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost.

Rg-202178

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07220 z dne 23. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa LANDIS, izobraževanje in po-
slovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Šmartinska 106, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/16355/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5604613
Ustanovitelja: Šmid Stane, Ljubljana, Go-

riška 71, vstop 12. 3. 1992, vložek
2,940.660 SIT, in LANDIS, d.o.o., Ljublja-
na, Šmartinska 106, vstop 17. 12. 1996,
vložek 2,825.340 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.
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Rg-202180
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01983 z dne 9. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30095/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v
d.o.o., spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, kapitala, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5852889
Firma: NEMC TGS, d.o.o., trgovina in

storitve
Skrajšana firma: NEMC TGS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1431 Dol pri Hrastniku, Brdce

n.h., Dol pri Hrastniku
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gerčer Maja, Laško, Brez-

no 3a, in Nemec Primož, Laško, Sedraž 3,
vstopila 4. 3. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata; Kalšek Joži-
ca in Kalšek Ivan, izstopila 4. 3. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gerčer Maja, imenovana 4. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benika Kalšek Jožica in Kalšek Ivan, razre-
šena 4. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1998:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0130
Mešano kmetijstvo; 0150 Lov in gojitev div-
jadi ter lovske storitve; 0202 Gozdarske sto-
ritve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2852 Splošna mehanična dela; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno 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; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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; 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; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 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; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 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); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. na pod-
lagi spremembe družbene pogodbe z dne
4. 3. 1997.

Vpiše se prenos sedeža družbe iz Okrož-
nega sodišča v Celju, vpisan na vl.
št. 1/04530/00, prej KALŠEK in ostali,
d.n.o., Žiče 8a, Loče, trgovina in storitve,
Žiče 8a, Loče.

Rg-202181
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02881 z dne 27. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa PRODUKCIJA PLUS, storitve-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kranjčeva 26, 1113 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26519/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo poslovnih dele-
žev in imena družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5895081
Ustanovitelja: CME MEDIA ENTERPRIS-

ES B.V., Amsterdam, Leidseplein 29, vloži-
la 1,170.000 SIT, in MM TV 1, d.o.o., Pod-
jetje za oddajanje programov v kabelskih
sistemih, Ljubljana, Stegne 21c, vložil
15.000 SIT – vstopila 10. 2. 1995, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Rg-202184
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06789 z dne 23. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa MANUFAKTURA LJUBLJANA,
Trgovska družba, d.d., sedež: Slovenska
28/I, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00054/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5024749
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zupančič Janez, razrešen 24. 11.
1997; direktor Bizaj Rudolf, Cerknica, Lov-
kova 12, imenovan 24. 11. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-202185
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00145 z dne 14. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ACTINIA, izvoz-uvoz, d.o.o., se-
dež: Štihova 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28948/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nadomestni sklep Srg
2367/97 – spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5596386
Sedež: 1260 Ljubljana, Novo Polje,

Cesta V/10.

Rg-202187
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00252 z dne 28. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ESPRO INŽENIRING, d.o.o.,
Ljubljana, Mlinska pot 20, sedež: Mlin-
ska pot 20, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03508/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep Srg 2153/97
– spremembo sedeža in firme ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5308496
Firma: ESPRO, inženiring, d.o.o., Ljub-

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

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Dejavnost, vpisana 28. 1. 1998: 2922

Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
4531 Električne inštalacije; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Rg-202192
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03278 z dne 13. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ORION LTD., podjetje za go-
stinstvo, turizem in finančni inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Prušnikova 106,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16132/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanovitelja, deležev, osnovnega kapi-
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tala in akta o ustanovitvi ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5573335
Firma: ORION LTD, podjetje za go-

stinstvo, turizem in storitvene dejavno-
sti, d.o.o., Ljubljana, Prušnikova 106

Skrajšana firma: ORION LTD, d.o.o.,
Ljubljana

Osnovni kapital: 226,514.248 SIT
Ustanovitelja: Lužar Branko, Sevnica,

Metni vrh 33, vstop 22. 1. 1992, vložek
31,485.179 SIT, ATRACTOR PROJECT
MANAGEMENT LTD, LYDBROOK HOUSE,
Lydbrook GL 17-9NN, vstop 24. 10. 1997,
vložek 195,029.069 SIT – odgovornost:
ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1998: 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-

koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
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); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
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.;
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;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9271 Prire-
janje iger na srečo; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

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

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 10. 1997.

Rg-202193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04972 z dne 3. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa TOTTER MIDI MARIJAN IN MATE-
JA TOTTER, podjetje za proizvodnjo in
raziskave, razvoj in trgovino, d.n.o., Men-
geš, sedež: Muljava 6, 1234 Mengeš,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 44 / 11. 6. 1998 / Stran 4489

pod vložno št. 1/26891/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.n.o. v d.o.o., spremembo firme, ustanovi-
telja, deleža, osnovnega kapitala in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5880530
Firma: TOTTER MIDI, podjetje za pro-

izvodnjo in raziskave, razvoj in trgovino,
d.o.o., Mengeš

Skrajšana firma: TOTTER MIDI, d.o.o.,
Mengeš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Totter Mateja, izstopila 1. 9.

1997; Totter Marijan, Mengeš, Muljava 6,
izstopil iz d.n.o. in vstopil v d.o.o., 1. 9.
1997, vložil 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Totter Mateji, ki je bila razrešena
1. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 1998: 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 5170 Druga trgovina
na debelo; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Preoblikovanje družbe z neomejeno od-
govornostjo v družbo z omejeno odgovor-
nostjo in sprememba akta o ustanovitvi z
dne 13. 10. 1997.

Rg-202197
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06933 z dne 10. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30199/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1243578
Firma: MARMAL VALJAVEC & PART-

NER, podjetje za storitve in trgovino,
k.d., Tržaška 40, Ljubljana

Skrajšana firma: MARMAL VALJAVEC
& PARTNER, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 40
Ustanovitelja: Valjavec Matjaž in Soklič

Marjana, oba iz Bistrice pri Tržiču, Kovor-
ska cesta 21, vstopila 2. 12. 1997, vloži-
la po 1.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Valjavec Matjaž, imenovan 2. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 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; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-

skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
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; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 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); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
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; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-202198
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07036 z dne 30. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa C.S., Inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Ul. Nadgoriških borcev 13,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03960/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, za-
stopnika in naziva zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5332125
Ustanoviteljica: Hvala Alojzij, izstop

24. 11. 1997; Hvala Bajc Tamara, Ljublja-
na Črnuče, Ulica Nadgoriških borcev 13,
vstop 24. 11. 1997, vložek 912.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Hvala Bajc Tamara, imenovana
24. 11. 1997, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in Hvala Alojzij, razrešen 24. 11. 1997
kot direktor in imenovan za zastopnika, ki
zastopa družbo brez omejitev kot svetova-
lec za komercialno področje, oba iz Ljublja-
ne, Črnuče, Ul. nadgoriških borcev 13.

Rg-202200
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07054 z dne 9. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30196/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1254090
Firma: ADUT INTERNATIONAL, podjet-

je za trgovino, storitve in zastopanje,
d.o.o.
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Skrajšana firma: ADUT INT., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Zadružniška 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šimic Rene, Zagorje ob Sa-

vi, Polje 32, vstop 10. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šimic Rene, imenovan 10. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1998: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 2040 Proizvodnja le-
sene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2625 Proizvodnja drugih kera-
mičnih izdelkov; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145

Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s 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;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za

posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televi-
zijska 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.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-202201
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07396 z dne 9. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30197/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244159
Firma: TEHNOTEC CO., storitve in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: TEHNOTEC CO.,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kadilnikova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hajdič Adam, Domžale,

Ljubljanska cesta 83, vstop 3. 12. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hajdič Adam, imenovan 3. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
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na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 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; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-202202
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07430 z dne 10. 2. 1998 pod št.
vložka 1/02633/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5299268002
Firma: SECLOC, družba za inženiring

na področju industrijskih objektov, elek-
tronskih in varnostnih sistemov, Ljublja-
na, d.o.o., podružnica Novo mesto

Skrajšana firma: CECLOC, d.o.o., po-
družnica Novo mesto

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8000 Novo mesto, Belokranj-

ska cesta 53
Ustanovitelj: SECLOC, družba za inženi-

ring na področju industrijskih objektov, elek-
tronskih in varnostnih sistemov, Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, WTC stolp,
vstop 24. 12. 1997, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dular Andrej, Novo mesto, Belokranj-
ska cesta 53, imenovan 24. 12. 1997, za-
stopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 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; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-

vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem

prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih 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; 7230 Obdelava
podatkov; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-202203
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/007431 z dne 10. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa SECLOC, družba za inženi-
ring na področju industrijskih objektov,
elektronskih in varnostnih sistemov,
Ljubljana, Dunajska 156 – WTC stolp,
sedež: Dunajska 156, WTC stolp, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02633/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev, zastopni-
ka, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5299268
Ustanovitelja: Silič Srdjan, Ljubljana, Šti-

hova ulica 2, vstopil 10. 5. 1990, in Dular
Andrej, Novo mesto, Belokranjska c. 51,
vstopil 24. 12. 1997, vložila po 941.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Ramovš Ninel, Ljubljana, Štihova uli-
ca 2, imenovan 22. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
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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;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
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; 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; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 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 organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje 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; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem;7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 24. 12. 1997.

Rg-202204
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07441 z dne 3. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa SALOMONOV OGLASNIK, d.o.o,
podjetje za zaposlovanje invalidov, pro-
izvodnjo, posredovanje in storitve, Ljub-
ljana, sedež: Cesta 24. junija 23, 1231
Ljubljana, pod vložno št. 1/14517/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, zastopnika in tipa zastopnika
ter družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5542421
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Plahuta Marjan, razrešen 16. 12.
1997; Skok Lenart, Vrhnika, Cesta na Barje
19, Verd, razrešen 16. 12. 1997 kot pro-
kurist in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1998:
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
16. 12. 1997.

Rg-202206
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07455 z dne 6. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa DUENA, trgovsko podjetje, Novo
Polje, cesta XVI/5a, Ljubljana-Polje,
d.o.o., sedež: Novo Polje, c. XVI/5a,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05619/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, naslova, ustanovitelja, deleža, zastop-
nika, dejavnosti in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5351740
Firma: DUENA, družba za proizvodnjo

in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Savska ce-
sta 5

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Savska cesta 5
Ustanovitelj: Petrovič Duško, Ljubljana,

Rojčeva 17, vstop 10. 1. 1990, vložek
1,652.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Pavliha Irena, izstop 28. 2. 1997.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Pavliha Ireni, ki je bila razrešena
28. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1998: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surove-
ga olja in maščob; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1585 Proizvodnja testenin; 1586 Prede-
lava čaja in kave; 1587 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in

dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 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
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 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
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 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 ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 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 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
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mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavno-
sti v vodnem prometu; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
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.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 2. 1997.

Rg-202211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00389 z dne 12. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30207/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244868
Firma: ODVETNIŠKA DRUŽBA TAL-

JAT, TRATNIK IN SOČAN O.P., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 38
Ustanovitelji: Taljat Zvone, Most na Soči

30, Tratnik Aleš, Šentvid pri Stični, Šentpa-
vel na Dolenjskem 40, in Sočan Aleš, Ljub-
ljana, Vogelna 8, vstopili 1. 1. 1998, odgo-
vornost:  odgovarjajo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbeniki Taljat Zvone, Tratnik Aleš in So-
čan Aleš, imenovani 1. 1. 1998, zastopajo
družbo z omejitvijo, da je za posle, ki prese-
gajo okvir opravljanja dejavnosti družbe, po-
trebno soglasje vseh družbenikov v prime-
ru, če vrednost posla presega 500.000 SIT.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1998: 74110
Pravno svetovanje.

Rg-202212
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00422 z dne 13. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa PLAMTY, podjetje za gradbe-
ništvo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Kamniška 32, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28896/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:

Matična št.: 1123599
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 1.

Rg-202214
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00434 z dne 12. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa SIM-PORT, podjetje za trgovi-
no, gostinstvo, turizem, uvoz-izvoz, sve-
tovanje, posredovanje, zastopanje, pre-
voze, špedicijo, usluge..., d.o.o., sedež:
Posavskega 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11661/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5474876
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 63.

Rg-202215
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00435 z dne 5. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa I.S.T., d.o.o., Inženiring, Storitve,
Trgovina, Ljubljana, sedež: Stegne 25,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07895/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5397707
Sedež: 1261 Ljubljana Dobrunje, Li-

tijska 261a
Dejavnost, vpisana 5. 2. 1998: 21210

Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 21230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 22110 Izdajanje knjig;
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdaja-
nje revij in periodike; 22150 Drugo založ-
ništvo; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 25110 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 25120 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 25130 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25220 Proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;  28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 28520 Splošna
mehanična dela; 28620 Proizvodnja dru-

gega orodja; 28740 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29120 Proizvodnja črpalk in kompresor-
jev; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energi-
je; 29240 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 31610 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 31620 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 34100
Proizvodnja motornih vozil; 34200 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 35110 Gradnja in popra-
vilo ladij; 35120 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 35410 Pro-
izvodnja motornih koles; 35500 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 37100 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
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 gradbene-
ga materiala; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
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Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450  Trgovina na
drobno z električnim igospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
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 drob-
no zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 60240 Cestni to-
vorni promet; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 71100 Daja-
nje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-202232
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06694 z dne 24. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ŠOLSKI CENTER RUDOLF
MAISTER KAMNIK, sedež: Novi trg 41a,
1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/01588/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5178924
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnici Rebolj Vanda, razrešena 10. 10.
1997, in Forte Darja, razrešena 31. 8.
1997; zastopnica Matjašič Kališnik Veroni-
ka, Vodice, Vodice nad Kamnikom 2a, v.d.
ravnateljica gimnazije v okviru ŠCRM, in Ki-
movec Franc, Loka pri Mengšu, Pot na Do-
beno 1, imenovana 11. 10. 1997.

Rg-202234
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07399 z dne 11. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30203/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244167
Firma: ATEL, Projektiranje in nadzor

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

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 94
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Markun Alojzij, Preddvor,

Srednja Bela 36, vstop 30. 12. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markun Alojzij, imenovan 30. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1998: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami

in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
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d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6420 Telekomunikaci-
je; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-202235
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06664 z dne 3. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa PREHODNI MLADINSKI DOM V
LJUBLJANI, sedež: Jarška cesta 36,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00394/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5051096
Firma: MLADINSKI DOM JARŠE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Jarška c. 44
Ustanoviteljica: Vlada R SLOVENIJE,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop
18. 1. 1954, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Rg-202237
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02260 z dne 12. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa BORDER PARTNER INTERNA-
TIONAL, trgovina, zastopanje, consul-
ting, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 19, se-
dež: Linhartova 19, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16591/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5591678
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vratuša Drago, razrešen 4. 4. 1997;
direktorica Vratuša Majda, Ljubljana, Linhar-
tova 19, imenovana 8. 4. 1997, zastopa
družbo do pravnomočnosti sklepa o dedo-
vanju po pok. Dragu Vratuši.

Rg-202239
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 96/06736 z dne 12. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ŠPED-TRADE, d.o.o., podjetje
za transport, špedicijo, promet in trgovi-
no, Stanežiče 32a, 1210 Ljubljana-Šen-
tvid, sedež: Stanežiče 32a, 1210 Ljub-
ljana-Šentvid, pod vložno št. 1/16708/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5592801
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žlebnik Jožef, razrešen 24. 10.
1996; direktorica Žlebnik Marjeta, Ljublja-
na, Stanežiče 32a, imenovana 16. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-202242
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03687 z dne 12. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa BARVA-LESK KOVAČIČ & CO.,
zaključna gradbena dela, d.n.o., Ljublja-
na, sedež: Zvezda 18, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28885/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5996716
Firma: BARVA-LESK KOVAČIČ & CO.,

zaključna gradbena dela, d.n.o., Ig
Skrajšana firma: BARVA-LESK KO-

VAČIČ & Co., d.n.o., Ig
Sedež: 1292 Ig, Ig 262.

Rg-202243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07149 z dne 12. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30205/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1253867
Firma: INLES – IP, d.o.o., Prigorica

98, 1331 Dolenja vas
Skrajšana firma: INLES – IP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1331 Prigorica, Prigorica 98
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: INLES, Proizvodnja, trže-

nje in inženiring, d.d., Ribnica, Kolodvorska
22, vložil 375.000 SIT, INLES SDR, d.d.,
Proizvodnja vhodnih vrat, Sodražica, Cesta
Notranjskega odreda 45, vložil 150.000
SIT, INLES TRGOVINA, d.d., Proizvodnja
stavbnega pohištva in drugih proizvodov,
Ribnica, Partizanska c. 3, vložila 150.000
SIT, ITPP – Industrija termičnih aparatov,
žičnih tkanin in plastike, d.d., Ribnica, Ope-
karska 45, vložila 337.500 SIT, DONIT
PLETILNICA, d.o.o., Kemična industrija, So-
dražica, Cesta Majde Šilc 1, vložila
337.500 SIT in Občina Ribnica, Ribnica,
Gorenjska cesta 3, vložila 150.000 SIT,
vstopili 5. 12. 1997, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Adamič Marija, Ortnek, Graben 3,
imenovana 5. 12. 1997, zastopa družbo z
omejitvijo, da mora pridobiti predhodno so-
glasje skupščine družbe za veljavno skleni-
tev naslednjih poslov: vseh poslov v zvezi z
nakupom ali prodajo nepremičnin, do skup-
ne višine nad 5,000.000 SIT (petmilijonov)
pa za naslednje posle: najemanje ali dajanje
posojil, dajanje garancij, hipotekarnih ali ka-
kršnihkoli jamstev za obveznosti družbe ali

drugih oseb, sklepanje leasing pogodb ali
pogodb o dolgoročnih prodajah ali nabavah
blaga, ki se nanašajo na pravice intelektual-
ne lastnine, ustvarjanje podružnic in družb
hčera, o nakupu poslovnega deleža/delnic
drugih podjetij, imenovanje delavcev s po-
sebnimi pooblastili.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1998: 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
0202 Gozdarske storitve; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 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;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 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; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 9000 Storitve javne hi-
giene; 90005 Druge storitve javne higiene;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Rg-202244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01363 z dne 12. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa PRINC, d.o.o., Podjetje za in-
ženiring, trgovino, gostinstvo in stori-
tve, Vnanje Gorice, Požarnice 13, se-
dež: Požarnice 13, Vnanje Gorice, 1357
Notranje Gorice, pod vložno
št. 1/20782/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo osnovne-
ga kapitala, uskladitev dejavnosti in popra-
vo firme s temile podatki:
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Matična št.: 5698901
Firma: PRINC, d.o.o., Podjetje za inže-

niring, trgovino, gostinstvo in storitve,
1357 Notranje Gorice, Vnanje Gorice,
Požarnice 13

Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1998: 4521

Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni
promet; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-202245

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00558 z dne 12. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa PREŠERNOVA DRUŽBA, pod-
jetje za založništvo, distribucijo, trgovi-
no, zastopstvo, posredovanje, d.d., Ljub-
ljana, Opekarska 4a, sedež: Opekarska
4a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17869/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5642817
Osnovni kapital: 71,000.000 SIT.

Rg-202246
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07321 z dne 12. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa BESS-PRO MARKET, d.o.o.,
Podjetje za ekonomske storitve in sve-
tovanja, Šmartinska cesta 11, Ljublja-
na, sedež: Šmartinska c. 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02186/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo kapitala, deležev, firme, sedeža in
družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5286565
Firma: BESS-PRO MARKET, d.o.o.,

Podjetje za ekonomske storitve in sve-
tovanja, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna doli-
na, C. II/36

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Špindler Vlado, Bučkov-

ci, Moravci 3, vstop 26. 4. 1989, vložek
713.250 SIT, Slak Franci, Ljubljana, Gub-
čeve brigade 70, vstop 26. 4. 1989, vlo-
žek 90.900 SIT, Strika Radojica, Ljublja-
na, Vulčeva 14, vstop 11. 6. 1991, vlo-
žek 585.000 SIT, Bantan Janja, Ljublja-
na, Hubadova 20, vstop 11. 6. 1991,
vložek 80.250 SIT, in Neubauer Niki,
Ljubljana, Prešernova 4, vstop
11. 6. 1991, vložek 30.600 SIT – odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih

nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 3542 Proizvodnja koles; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih 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; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, la-
ki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov;

7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-202248

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07394 z dne 5. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa HOECHST SLOVENIJA, trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 22/IX, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25868/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, zastopnikov in družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5872626
Firma: HOECHST MARION ROUSSEL,

trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: HOECHST MARION
ROUSSEL, d.o.o., Ljubljana

Ustanovitelji: HOECHST AKTIENGE-
SELLSCHAFT, izstop 18. 12. 1997;
HOECHST MARION ROUSSEL AKTIENGE-
SELLSCHAFT, Frankfurt/Main-Hochst, Bru-
ningstrasse 50, vstop 18. 12. 1997, vložek
23,800.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tiedemann Rolf in prokurist Stipanov
Marjan, razrešena 18. 12. 1997; Djorem
Ljubo, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 72,
razrešen 18. 12. 1997 kot prokurist in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Pri vpisu podatka so bile tuje črke z do-
datnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-202249

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07395 z dne 5. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30187/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1244132
Firma: TICONA AUSTRIA GMBH, Po-

družnica v Sloveniji
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Ustanovitelj: TICONA AUSTRIA GMBH,

Dunaj, Altmannsdorfer Strasse 104, vstop
18. 12. 1997, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Maganja Marko, Ljubljana, Za krajem
2, imenovan 18.12. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1998: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.
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Rg-202252
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07367 z dne 5. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30189/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244094
Firma: TORZO, storitveno-trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TORZO, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 62a
Osnovni kapital: 1,570.000 SIT
Ustanoviteljica: Ambrož Nataša, Ljublja-

na, Fabianijeva 31, vstop 18. 12. 1997,
vložek 1,570.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ambrož Nataša, imenovana 18. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1930 Proizvodnja obutve; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
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;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 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; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 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; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-202253
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00103 z dne 27. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa BAYER PHARMA, tovarna far-
macevtskih in kemičnih izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Celovška 135, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00474/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5034442
Dejavnost, vpisana 27. 2. 1998: 6024

Cestni tovorni promet.

Rg-202254
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07417 z dne 27. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa MIBO KOMUNIKACIJE, pod-
jetje za telekomunikacijski inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Železna c. 14, sedež:
Železna 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03959/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prokuristko s temile podatki:

Matina št.: 5390753
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Mihelj Jasna, Sežana, Pod Sedov-
nikom 19, imenovana 24. 12. 1997.

Rg-202255

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00940 z dne 27. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE, OBMOČNA
ENOTA NOVA GORICA, sedež: Gradniko-
ve brigade 1, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/19081/05 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5554195053
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Mokorel Anita, razrešena 30. 12.
1997; zastopnik Vuk Igor, Šempeter pri Go-
rici, Cesta 9. septembra 193, Vrtoj, imeno-
van 1. 1. 1998, kot v.d. direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-202257
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03806 z dne 27. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa DOREX, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Polanškova 25,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28683/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5985579
Sedež: 1000 Ljubljana, Papirniški

trg 14.

Rg-202259

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03736 z dne 27. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa KBT, podjetje za proizvodnjo
in krojenje brusnih trakov, d.o.o., Ljub-
ljana, Parmova 53, sedež: Parmova 53,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20324/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5674255
Dejavnost, vpisana 27. 2. 1998: 2681

Proizvodnja brusilnih sredstev; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet.

Rg-202260
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03504 z dne 27. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa NIRUS, d.o.o., podjetje za tr-
govino, inženiring, montažo in turizem,
sedež: Verovškova 12, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14019/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5574650
Ustanovitelja: Rus Vito, vstopil

2. 4. 1991, vložil 150.000 SIT, in NIRUS,
d.o.o., vstopil 20. 5. 1997, vložil
1,350.000 SIT, oba iz Ljubljane, Verovško-
va ulica 12, odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1998: 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-202261

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00385 z dne 26. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa VODNOGOSPODARSKI INŠTI-
TUT, Ljubljana, Hajdrihova 28, sedež:
Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00101/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti in datuma zastopnika ter
preoblikovanje iz zavoda v d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5055253
Firma: VODNOGOSPODARSKI INŠTI-

TUT, družba za gospodarjenje z vodami,
d.o.o.

Skrajšana firma: VGI, d.o.o.
Osnovni kapital: 96,249.000 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, izstopila in po-
novno vstopila 8. 1. 1998, vložila
96,249.000 SIT, odgovornost. ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sta-
rec Mitja, dipl. ing. gradb. Ljubljana, Rožna
dolina, Cesta III/17f, razrešen 8. 1. 1998
kot direktor in imenovan za zastopnika, ki kot
v.d. direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1998: 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti,
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povezane s podatkovnimi bazami; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 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.

Preoblikovanje iz zavoda v d.o.o. z dne
19. 1. 1998.

Rg-202262
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01082 z dne 26. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa INLES – IP, d.o.o., Prigorica
98, 1331 Dolenja vas, sedež: Prigorica
98, 1331 Prigorica, pod vložno
št. 1/30205/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 7149/97
zaradi vpisa dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1253867
Dejavnost, vpisana 26. 2. 1998: 011 Pri-

delovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pridelova-
nje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje
vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jer-
menarskih izdelkov; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3662 Proizvodnja metel in kr-
tač; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 8531 Institucionalno
socialno varstvo; 85312 Dejavnost poseb-
nih socialnovarstvenih zavodov za odrasle;
85315 Druge oblike institucionalnega varst-
va; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih pro-
gramov in storitev; 85324 Druge socialne
dejavnosti; 85325 Dejavnost invalidskih pod-
jetij.

Rg-202263
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/00383 z dne 25. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOVINASTROJ SERVIS, pod-
jetje za montažo, servisiranje in prodajo
rezervnih delov gostinske opreme,
d.o.o., Grosuplje, Adamičeva 36, sedež:
Adamičeva 36, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/16222/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
s temile podatki:

Matična št.: 5586470
Ustanoviteljica: Mihelin Franc, izstop

30. 9. 1997; Mihelin Ana, Škofja vas, Šmar-
jeta pri Celju 65a, vstop 30. 9. 1997, vlo-
žek 32.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-202264
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00120 z dne 25. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa EMONA – KRMILA, d.d., se-
dež: Kavčičeva 72, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08336/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predsednika nadzorne-
ga sveta in njegovega namestnika s temile
podatki:

Matična št.: 5004799
Člana nadzornega sveta: Boškovič Zo-

ran, predsednik, in Kecman Dušan, namest-
nik predsednika, vstopila 27. 6. 1996.

Rg-202265
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03835 z dne 25. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa PAMIS, gradbeni ingeniring,
d.o.o., sedež: Dunajska 106, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21013/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in firme ter razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5721199
Firma: PAMIS, gradbeni inženiring,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob žici 1
Dejavnost, vpisana 25. 2. 1998: 7420

Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-202267
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03698 z dne 25. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa GRA PHA CO, Trgovina, pro-
izvodnja, trženje, oblikovanje, uvoz, iz-
voz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Černetova
40, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14732/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5552800
Dejavnost, vpisana 25. 2. 1998: 2222

Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
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; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5145

Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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,
pretežno z živili; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje.

Rg-202269

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00129 z dne 25. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30251/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča z. b.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244469
Firma: ZDRAVNIŠKA ZADRUGA AMBU-

LATORIUM ZELENI TRIKOTNIK, z.b.o.
Skrajšana firma: ZELENI TRIKOTNIK,

z.b.o.
Pravnoorg. oblika. zadruga brez obvez-

nosti
Sedež: 1000 Ljubljana, Flajšmanova

ulica n.h.
Ustanovitelji: Groznik Ignacij, Ljubljana,

Pod do šole 2b, Kopač Igor, Škofja Loka,
Podlubnik 262, in Rode Matjaž, Ljubljana,
Ulica bratov Učakar 16, vstopili 17. 12.
1997, vložili po 50.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik dr. Ignacij Groznik, imenovan
17. 12. 1997, kot predsednik zadruge za-
stopa zadrugo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1998: 8511
Bonišnična zdravstvena dejavnost; 8512
Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost; 8513 Zobozdravstvena dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
85141 Samostojne zdravstvene dejavno-
sti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142
Alternativne oblike zdravljenja; 85143 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 9111 De-
javnost poslovnih in delodajalskih združenj;
9112 Dejavnost strokovnih združenj.
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Rg-202270

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00397 z dne 25. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa JAVNO PODJETJE LJUBLJAN-
SKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., Ljublja-
na, Celovška c. 160, sedež: Celovška ce-
sta 160, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09817/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja s temi-
le podatki:

Matična št.: 5222966
Ustanovitelj: Mesto Ljubljana, Ljubljana,

Mestni trg 1, izstop 24. 5. 1994; Holding
mesta Ljubljane, d.o.o., družba za upravlja-
nje in gospodarjenje z javnimi podjetji, Ljub-
ljana, Dalmatinova 1, vstop 24. 5. 1994,
vložek 3.111,168.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-202476

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05277 z dne 18. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa LABENA, trgovina, svetovanje
in proizvodnja laboratorijske opreme,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130, sedež:
Šmartinska 130, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20994/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5699479
Osnovni kapital: 50,000.000 SIT
Ustanovitelja: Lemut Čeh Irena, Ljublja-

na, Ulica borcev NOB 19, vložila
40,000.000 SIT, in Čeh Boris, Ljubljana,
Pot na Fužine 27, vložil 10,000.000 SIT –
vstopila 28. 12. 1992, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1998: 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2466 Proizvodnja drugih kemič-
nih izdelkov, d.n.; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje.

Rg-202478
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06827 z dne 12. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa RENTEX, transporti in rent a
car, d.o.o., Ljubljana, Flajšmanova 10,
sedež: Flajšmanova 10, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12891/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
firme, ustanoviteljev, deležev, zastopnika in
akta o ustanovitvi z dne 1. 12. 1998 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5507871
Firma: RENTEX, transporti in rent a

car, d.o.o., Ljubljana, Kvedrova 8
Sedež: 1000 Ljubljana, Kvedrova 8
Ustanovitelj: Simonič Olga, izstop 1. 12.

1997; Simonič Viktor, Ljubljana, Kvedrova
8, vstop 23. 4. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost. ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Simonič Olgi, ki je bila razrešena
1. 12. 1997.

Rg-202481
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07128 z dne 24. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZAVOD ZA USPOSABLJANJE
JANEZ LEVEC, sedež: Karlovška c. 18,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01146/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, ustanovitelja
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5050758
Firma: ZAVOD ZA USPOSABLJANJE

JANEZA LEVCA
Skrajšana firma: ZAVOD JANEZA LEVCA
Ustanoviteljica: Mestna občina Ljublja-

na, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop
2. 12. 1965, odgovornost.  odgovarja do
določene višine.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1998: 80103
Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z
motnjami v razvoju; 8023 Vzgoja in izobra-
ževanje v dijaških domovih; 85314 Dejav-
nost varstveno delovnih centrov.

Rg-202483
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07211 z dne 14. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa STAMPEDO, proizvodno, mon-
tažno, trgovsko podjetje, d.o.o., Pahor-
jeva 10, Ljubljana, sedež: Pahorjeva 10,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19568/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5663334
Dejavnost, vpisana 14. 1. 1998: 0141

Storitve za rastlinsko pridelavo; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0202
Gozdarske storitve; 050 Ribištvo, ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobiva-
nje kamnin za gradbene namene; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih

materialov za gradbeništvo; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2682 Proizvodnja
drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 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 gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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-
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mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 12. 1997.

Rg-202484
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07277 z dne 12. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ANIS-AH, Gradbeništvo, trgo-
vina, gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Emonska 18, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29879/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1213695
Firma: ANIS-AH, Gradbeništvo, trgovi-

na, gostinstvo, d.o.o., Ig
Skrajšana firma: ANIS-AH, d.o.o., Ig
Sedež: 1292 Ig, Ig št. 106.

Rg-202485
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07287 z dne 5. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa RB PROJEKT, gradbeništvo, in-
ženiring, d.o.o., sedež: Masarykova 17,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27477/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 596/96 za-
radi spremembe naslova družbenika in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5935075
Ustanovitelj: Šter Radoslav, Ljubljana,

Nanoška 20, vstop 17. 1. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Šter Radoslav, Ljubljana, Nanoška
20, in Žlebnik Bojan, Ljubljana, Kunaverje-
va ulica 7, imenovana 17. 1. 1996, zasto-
pata družbo brez omejitev.

Rg-202487
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00078 z dne 12. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa INTERCONTI, turizem, trgovi-
na, uvoz, izvoz, d.o.o., Ljubljana, Tivol-
ska 30, sedež: Tivolska 30, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09751/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, firme in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5444446
Firma: INTERCONTI, turizem, trgovi-

na, uvoz, izvoz, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v mest-

ni log 55
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kovač Irena, razrešena 9. 1.
1998; direktor Andjelković Radivoj, Ljublja-
na, Cesta v Zgornji log 93, imenovan 9. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1998: 15330
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 22110 Izdajanje knjig; 22140 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 51240 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 51550 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 52120 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52230 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 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; 52483
Trgovina 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.;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 52740 Druga popravila, d.n.;
55112 Dejavnost penzionov; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 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; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 67130 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71402 Dejavnost videotek; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93030
Druge storitve za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 1. 1998.

Rg-202488
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00109 z dne 25. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽ TRU-
BAR, Velike Lašče, sedež: Velike Lašče

123, 1315 Velike Lašče, pod vložno
št. 1/00887/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5084539
Ustanoviteljica: Občina Velike Lašče,

Velike Lašče 15, vstop 11. 3. 1992, od-
govornost:  odgovarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1998: 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje; 80102 Osnovnošolsko splošno izo-
braževanje.

Rg-202489
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00150 z dne 18. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa SREDNJA ŠOLA JOSIP JUR-
ČIČ, Ivančna gorica, sedež: C. II. grupe
odredov 3, 1295 Ivančna Gorica, pod
vložno št. 1/18714/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Ustanoviteljica: Vlada Republike Slove-
nije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop
31. 7. 1997, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1998: 5551
Storitve menz; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 8021 Srednješolsko splošno izobra-
ževanje; 8022 Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-202491

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01158 z dne 2. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa HIDROTEHNIK, Vodnogospodar-
sko podjetje, d.d., Slovenčeva 97, Ljub-
ljana, sedež: Slovenčeva 95 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01065/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča popravni sklep
zaradi sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5142342
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva 97.

Rg-202492
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00643 z dne 13. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa JAMSTVENI SKLAD REPUB-
LIKE SLOVENIJE, sedež: Glinška 12,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29610/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 1198459
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 28
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Urbas Janez, razrešen 19. 11.
1997; direktorica Madjar Lilijana, Ljublja-
na, Ulica bratov Učakar 28, imenovana
20. 11. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.
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Rg-202495
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00284 z dne 13. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOLINSKA, prehrambena in-
dustrija, d.d., sedež: Šmartinska c. 30,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00275/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, statuta in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5132614
Osnovni kapital: 3.469,525.000 SIT
Dejavnost, vpisana 13. 2. 1998: 2411

Proizvodnja tehničnih plinov.
Sprememba statuta z dne 24. 12. 1997.
Osnovni kapital se z umikom delnic

zmanjša za 70,000.000 SIT na podlagi skle-
pa skupščine z dne 24. 12. 1997.

Rg-202496

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06158 z dne 12. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ŽUPNIJSKI VRTEC VRHNIKA,
sedež: Voljčeva 21, 1360 Vrhnika, pod
vložno št. 1/12919/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5507278
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Božnar Florijan, razrešen 25. 9.
1997; zastopnik Podbevšek Vinko, Vrhnika,
Voljčeva 21, imenovan 25. 9. 1997 zastopa
družbo brez omejitev kot v.d. ravnatelja.

Rg-202497
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00698 z dne 6. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa PETROL, Slovenska naftna druž-
ba, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska
c. 50, 1109 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05773/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5025796
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Premk Franc, razrešen
31. 1. 1998; predsednik uprave Lotrič Ja-
nez, Ljubljana, Slomškova 29, imenovan
3. 2. 1998.

Rg-202498
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06006 z dne 4. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa JADRAN – GALENSKI LABORA-
TORIJ, družba za zastopanje in trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mašera Spa-
sićeva 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18860/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča dopolnitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5624029
Dejavnost, vpisana 4. 2. 1998: 5116

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačn-
imi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debe-
lo s farmacevtskimi izdelki; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov.

Rg-202499
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00093 z dne 4. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ISKRA RIS, računalniške in-
telektualne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 27, sedež: Stegne 27, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10935/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo priimka ustanoviteljice in zastopni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5460131
Ustanoviteljica: Broš Hren Irena, Ljublja-

na, Brilejeva 21, vstop 5. 1. 1991, vložek
210.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Broš Hren Irena, imenovana
9. 4. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-202500
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05611 z dne 4. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa KOMUNALNO PODJETJE KOMU-
NALA KOČEVJE, p.o., sedež: Tesarska
10, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/01376/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o.,
spremembo firme, ustanoviteljice, osnovne-
ga kapitala, tipa in pooblastil zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5067804
Firma: JAVNO KOMUNALNO POD-

JETJE KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMUNALA

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

govornostjo
Osnovni kapital: 268,987.827,90 SIT
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ko-

čevje, izstop 16. 7. 1996; Občina Kočevje,
Kočevje, Ljubljanska 26, vstop 26. 7. 1996,
vložek 268,987.827,90 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-
je Bernarda, Stara cerkev, Gorenje 24, raz-
rešena 30. 9. 1997 kot zastopnica in ime-
novana za direktorico.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1998: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 1421 Pridobivanje

gramoza in peska; 40301 Proizvodnja pare
in tople vode; 40302 Distribucija pare in
tople vode; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52482 Dejavnost cvetličarn; 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene; 9304
Pogrebne storitve.

Rg-202501
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05044 z dne 2. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa GIMNAZIJA POLJANE, p.o., se-
dež: Strossmayerjeva 1, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5249619
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Končan Bojan, Ljubljana, Na Jami
10, imenovan 1. 9. 1997, zastopa gimnazijo
kot ravnatelj in zastopnica Kunaver Alenka,
Ljubljana, Staničeva 27, razrešena 31. 8.
1997 in ponovno imenovana 1. 9. 1997,
zastopa gimnazijo kot pomočnica ravnatelja.

Rg-202502
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07084 z dne 10. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa KLI LOGATEC, podjetje za lesno
in strojno proizvodnjo, trgovino in inženi-
ring, p.o., sedež: Tovarniška 36, 1370
Logatec, pod vložno št. 1/00187/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustanovi-
teljev in osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5038251
Firma: KLI LOGATEC, družba za lesno

in strojno proizvodnjo, trgovino in inže-
niring, d.d.

Skrajšana firma: KLI LOGATEC, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.292,689.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
336,081.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
119,576.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Dunajska 56, vložil 229,080.000 SIT, udele-
ženci interne razdelitve, vložili 216,162.000
SIT in udeleženci notranjega odkupa, vložili
391,790.000 SIT – vstopili 29. 12. 1996,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Sajovec Alojz,
Štokelj Franc, Žagar Marija, Verbic Alojz in
Gostiša Janez, vstopili 9. 12. 1996.
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Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruk-
turiranje in privatizacijo opr. št. LP
01305/00585-1997/ST z dne 5. 12.
1997.

Rg-202504
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06021 z dne 12. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VODMAT, se-
dež: Potrčeva 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01168/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo skrajšane
firme, ustanoviteljice in zastopnice s temile
podatki:

Matična št.: 5083478
Skrajšana firma: OŠ VODMAT
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana-Center, izstop 12. 6. 1997; Mestna
občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1,
vstop 12. 6. 1997, odgovornost:  odgo-
varja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnici Trošt Jadranka, Brezovica, Laze
16, razrešena in ponovno imenovana 14. 4.
1996 zastopa šolo kot ravnateljica, in Za-
ložnik Ivana, Ljubljana, Bolgarska 14, razre-
šena in ponovno imenovana 26. 8. 1996,
zastopa šolo kot pomočnica ravnateljice.

Rg-202505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00466 z dne 12. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30158/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. in vpis v zvezi z odo-
brenim kapitalom s temile podatki:

Matična št.: 1244655
Firma: VELEKTEKSTIL HOLDING, pod-

jetje za upravljanje holding družb, d.d.
Skrajšana firma: VELETEKSTIL HOL-

DING, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskovškova 8
Osnovni kapital: 100,565.000 SIT
Ustanovitelji: pri priloženem seznamu,

vstopili 26. 1. 1998, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grablovec Olga, Šentvid pri Stični
1, imenovana 26. 1. 1998.

Člani nadzornega sveta: Vilar Jože, Mat-
jažič Anton, Gašperšič Alenka in Hočevar
Janez, vstopili 26. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1998: 7415
Upravljanje s holding družbami.

V zvezi z odobrenim kapitalom se vpiše,
da je uprava družbe pooblaščena v obdobju
5 let po vpisu statuta v sodni register pove-
čati osnovni kapital za 50,282.500 SIT z
izdajo novih delnic za vložke.

Rg-202506

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07350 z dne 10. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa A1 – leasing in finance, d.d.,
Ljubljana, sedež: Vodovodna ulica 93,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27228/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzor-
nega sveta, zastopnika in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5913187
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jak-

ša Franc, Ljubljana, Vinterca 8, razrešen
28. 8. 1997 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Šefman Bojan,
Ferjan Borut in Seliškar Anton, izstopili
10. 7. 1997; Šefman Bojan, predsednik,
Naberšnik Drago, namestnik in Leban Ire-
na, vstopili 10. 7. 1997.

Sprememba statuta z dne 14. 7. 1997.

Rg-202507
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07083 z dne 10. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa I.T.I., Inženiring tehnoloških
inovacij, d.o.o., Ljubljana, Medvedova
28, sedež: Medvedova 28, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02005/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in zastopni-
ka, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5280346
Firma: I.T.I., Inženiring tehnoloških

inovacij, d.o.o.
Skrajšana firma: I.T.I., d.o.o.
Osnovni kapital: 27,800.000 SIT
Ustanovitelji: Žibert Gregor, Ljubljana,

Ob žici 3, vložil 18,280.000 SIT, in DP
PROGRES, p.o., Slovenj Gradec, Pohor-
ska 15, vložil 2,780.000 SIT, ki sta vstopila
10. 9. 1990, Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
2,060.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
700.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Dunajska 56, vložil 700.000 SIT, Gomol
Žibert Mateja, Ljubljana, Ob žici 3, vložila
3,080.000 SIT, Žibert Barbara, Ljubljana,
Ob žici 3, vložila 130.000 SIT, in Žibert
Marko, Ljubljana, Ob žici 3, vložil 70.000
SIT, ki so vstopili 7. 10. 1997 – odgovor-
nost: ne  odgovarjajo; I.T.I.P.O., Ljubljana,
izstopil 7. 10. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gomol Žibert Mateja, imenovana
7. 10. 1997, zastopa družbo brez omejitev
kot poslovodkinja-direktorica.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 1998: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 6312 Skladiščenje; 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; 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; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruk-
turiranje in privatizacijo opr. št. LP
01189/00472-1997/IZ z dne 11. 12.
1997.

Rg-202508
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07337 z dne 11. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30202/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1273094
Firma: SPL, družba pooblaščenka d.d.
Skrajšana firma: SPL – DP, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 6
Osnovni kapital: 71,519.000 SIT
Ustanovitelji: delničarji po posebnem

seznamu, vstopili 19. 12. 1997, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Pirc Franc, Ljubljana, Reboljeva ulica 2,
imenovan 19. 12. 1997, zastopa družbo brez
omejitev kot predsednik uprave-direktor.

Člani nadzornega sveta: Percan Pavčič
Jadranka, predsednica Props Franc, na-
mestnik in Lesjak Pirnat Alenka, vstopili
19. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1998: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Rg-202509
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07157 z dne 11. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30206/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1243853
Firma: SKLAD PROSTOVOLJNEGA

ZAVAROVANJA ZA DODATEN OBSEG
PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALID-
SKEGA ZAVAROVANJA, d.d.

Skrajšana firma: SKLAD DODATNEGA
POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Mala ulica 5
Osnovni kapital: 290,000.000 SIT
Ustanovitelj: ZAVOD ZA POKOJNINSKO

IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENI-
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JE, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop
15. 12. 1997, vložek 290,000.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bešter Helena, Tržič, Deteljica 1,
imenovana 15. 12. 1997, zastopa družbo
kot začasna direktorica.

Člani nadzornega sveta: Šuhel Jože,
predsednik, Kmetič Slavko, namestnik, Mi-
šič Branko, Podržaj-Pipuš Vesna in Širaj
Marjan, vstopili 21. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1998: 6602
Dejavnost pokojninskih skladov.

Rg-202510
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00563 z dne 10. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa POŠTNA BANKA SLOVENIJE,
d.d., sedež: Cigaletova 15, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19130/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5620112
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Peternelj Henrik, razrešen 31. 1.
1998; direktor Hojnik Albin, Maribor, Pri-
sojna 51, imenovan 23. 12. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-202511
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/00157 z dne 10. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa VALUE, svetovanje, izobraže-
vanje, posredništvo, d.o.o., Medvode, se-
dež: Cesta na Svetje 9, 1215 Medvode,
pod vložno št. 1/17067/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5855004
Ustanovitelji: Klavora Vlasta, vstop 28. 12.

1994, vložek 716.100 SIT, Klavora Mitja,
vstop 22. 11. 1995, vložek 716.300 SIT, in
VALUE, svetovanje, izobraževanje, posred-
ništvo, d.o.o., vstop 23. 12. 1996, vložek
75.400 SIT, vsi iz Medvod, Cesta na Svetje
9, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Rg-202513
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06631 z dne 9. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa INŠTITUT ZA TEHNOLOGIJO
POVRŠIN IN OPTOELEKTRONIKO, sedež:
Teslova 30, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26964/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5913578
Firma: ITPO, Inštitut za tehnologijo po-

vršin in optoelektroniko
Skrajšana firma: IPTO
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Za-

lar Anton, Ljubljana, Mlinska pot 17, razre-
šen 17. 11. 1997 kot zastopnik in imeno-
van 19. 11. 1997 za direktorja, ki zastopa
inštitut z omejitvijo, da je pri razpolaganju s
premoženjem zavoda nad 3,000.000 SIT
vezan na soglasje sveta zavoda.

Rg-202517
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg

št. 97/06620 z dne 6. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa VOA, Veterinarska obratna am-
bulanta, d.o.o., Ihan, sedež: Breznikova
89, Ihan, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/29161/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naziva zastopnika
in spremembo akta s temile podatki:

Matična št.: 5938473
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

šorok Stanko, Ljubljana, Beblerjev trg 8,
razrešen 11. 11. 1997 kot zastopnik in ime-
novan za direktorja.

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

Rg-202518
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07319 z dne 6. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa ŠTUDENTSKI DOM VINCENCIJ,
sedež: Tabor 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26786/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5909333
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gerjolj Stanko, razrešen 18. 8. 1997;
direktor Novak Pablo Pedro, Ljubljana, Pre-
šernov trg 4, imenovan 18. 8. 1997, zasto-
pa in predstavlja zavod do višine tolarske
protivrednosti 5.000 USD (pettisoč dolar-
jev). Za posle, ki presegajo vrednost 5.000
USD (pettisoč dolarjev), mora pridobiti so-
glasje sveta doma. Za posle, ki presegajo
vrednost 10.000 USD (desettisoč dolarjev),
pa mora pridobiti soglasje ustanovitelja.

Rg-202519
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06978 z dne 6. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa EMONA GLOBTOUR, turistična
agencija – rent a car, d.d., sedež: Šmar-
tinska 130, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04673/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5004713
Sedež: 1000 Ljubljana, Štefanova

13a
Člani nadzornega sveta: Tomc Iztok, Ci-

goj Jelka, Levstik Zvonimir, Trendafilovski
Darja in Bizjan Vojko, izstopili 27. 11. 1997;
Levstik Zvonimir, Trendafilovski Darja, Biz-
jan Vojko, Dolenc Jakob in Nadler Franc
Jožef, vstopili 27. 11. 1997.

Rg-202520
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00032 z dne 6. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa ELEKTROMONTAŽA, elektro-
montažno in projektivno podjetje, d.d.,
Ljubljana, sedež: Tržaška cesta 126,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00138/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5067308
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kokalj Janez, Ljubljana, Ul. Zore Ra-
gancinove 5, razrešen in ponovno imeno-
van 8. 12. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-202525
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07305 z dne 4. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa AC – UNION, d.o.o. za notranjo
in zunanjo trgovino z avtomobili in deli,
Ljubljana, Savska 2, sedež: Savska 2,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19693/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5662893
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Gradišek Dominik, razrešen 31. 12.
1997; zastopnik Berčič Miroslav, Kranj,
Vrečkova 3, imenovan 16. 12. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev kot v.d. direk-
torja.

Rg-202526
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06633 z dne 30. 1. 1998 pod št
vložka 1/30175/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243098
Firma: VB-NEPREMIČNINE, podjetje

za promet z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: VB – NEPREMIČNINE,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva

30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: VOLKSBANK-LJUDSKA

BANKA, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 30, vs-
top 13. 10. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost. ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vodopivec Boris, Ljubljana, Opekar-
ska cesta 13c, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in prokurist Sivka Boštjan, Horjul 137a,
imenovana 13. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1998: 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.

Rg-202527
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06852 z dne 30. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ROG, Tovarna dvokoles in
opreme, p.o., sedež: Trubarjeva c. 72,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01582/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5035856
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 29
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gašperlin Tomaž, razrešen 1. 12.
1997; direktorica Kosem-Starina Andrijana,
Radeče, Jagnjenica 59, imenovana 1. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-202529
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07285 z dne 30. 1. 1998 pri sub-



Stran 4504 / Št. 44 / 11. 6. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

jektu vpisa MLADINSKI DOM MALČI BE-
LIČEVE, Ljubljana, Mencingerjeva 65,
sedež: Mencingerjeva 65, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljice in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5057051
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana Vič-Rudnik, izstop 24. 7. 1997; Re-
publika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva
20, vstop 24. 7. 1997, odgovornost:  od-
govarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1998: 5551
Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 8023 Vzgoja in izobraževa-
nje v dijaških domovih; 8531 Institucional-
no socialno varstvo.

Rg-202530
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00034 z dne 30. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in
trženje kozmetičnih izdelkov, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Tržaška c. 40, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01054/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5043646
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Cerjak Rado, razrešen 4. 1.
1998; direktor Maučec Matija, Ljubljana,
Ulica bratov Učakar 118, imenovan 5. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-202531
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06590 z dne 29. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
VIŽMARJE-BROD, sedež: Na Gaju 2,
1210 Ljubljana-Šentvid, pod vložno
št. 1/01231/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljice, da-
tum in priimek zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5084407
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana-Šiška, izstop 12. 6. 1997; Mestna ob-
čina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop
12. 6. 1997, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Vincek Marija, Ljubljana, Javor 5,
imenovana 27. 10. 1994, ki kot pomočni-
ca ravnateljice zastopa šolo brez omejitev,
in zastopnica Lamut Nevenka, Ljubljana, Sp.
Gameljne 84, razrešena in ponovno imeno-
vana 24. 9. 1996, ki kot ravnateljica zasto-
pa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-202532
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 95/04573 z dne 29. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DOBRE-
POLJE, p.o., sedež: Videm 80, 1312 Vi-
dem-Dobrepolje, pod vložno št
1/01222/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skrajšano firmo in ustanoviteljico ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5089956
Firma: OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE
Skrajšana firma: OŠ DOBREPOLJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Občina Dobrepolje, Vi-

dem-Dobrepolje, Videm 35, vstop 1. 9.
1995, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem; Osnovna šola I. SPUB Toneta
Tomšiča Dobrepolje, p.o., izstop 1. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1998: 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobra-
ževanje; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje.

Rg-202535
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07398 z dne 3. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa TRI-PRO, zavarovalna agencija,
d.o.o., sedež: Brnčičeva ulica 13, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29629/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1196006
Dejavnost, vpisana 3. 2. 1998: 6720

Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih.

Rg-202537
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/02391 z dne 30. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30174/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča gospodarsko interesno
združenje s temile podatki:

Matična št.: 1193996
Firma: GOSPODARSKO INTERESNO

ZDRUŽENJE CESTNIH PREVOZNIKOV
Skrajšana firma: ZDRUŽENJE CEST-

NIH PREVOZNIKOV, g.i.z., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: 1000 Lubljana, P.P. 32-48
Ustanovitelja: T.S.L., d.o.o., Vodice, Bu-

kovica 12, in BF TRANSPORT, d.o.o.,
Kranj, Ljubljanska 1, vstopila 26. 3. 1997,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopniki Ščap Lojze, Vodice, Bukovica 12,
ki zastopa združenje brez omejitev kot pred-
sednik združenja, Bogataj Franci, Golnik,
Goriče 12, ki zastopa združenje brez omeji-
tev kot predsednik upravnega odbora zdru-
ženja, in Beloglavec Miran, Murska Sobota,
Črtomirova 8, ki zastopa združenje brez
omejitev kot generalni sekretar združenja,
imenovani 26. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1998: 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9111 Dejavnost poslov-
nih in delodajalskih združenj.

Rg-202538
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg

št. 97/06892 z dne 29. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA HORJUL, se-
dež: Horjul 198, 1354 Horjul, pod vložno
št. 1/00889/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljice in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5084423
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana Vič Rudnik, izstop 3. 6. 1997; Občina
Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Dobrova,
Ulica Vladimirja Dolničarja 2, vstop 3. 6.
1997, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1998: 5551
Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje.

Rg-202541
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00036 z dne 28. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SVETOVALNI CENTER ZA
OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE,
Ljubljana, Gotska 18, p.o., sedež: Got-
ska 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00494/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5050243
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Strojin Marija, razrešena 31. 12.
1997; zastopnica Glonar Vodopivec Maja,
Ljubljana, Poljanska cesta 15, imenovana
1. 1. 1998, zastopa center brez omejitev
kot v.d. direktorja.

Rg-202545
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06997 z dne 2. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa KOTO, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.d., sedež: Miklošičeva 5,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00495/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5005647
Član nadzornega sveta: Romac Šircelj

Elda, izstopila 2. 12. 1997; Roš Samo,
vstopil 2. 12. 1997.

Rg-202546
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/04652 z dne 2. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa DELNIŠKA DRUŽBA ASTRA TEH-
NIČNA TRGOVINA, trgovanje in oprav-
ljanje storitev, d.d., sedež: Staničeva 41,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06038/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5114276
Sprememba statuta z dne 8. 8. 1997.

Rg-202548
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07001 z dne 2. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa ISKRA-ELEKTROZVEZE, p.o., In-
dustrija sistemov elektronike in zvez, se-
dež: Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01682/00 vpisalo v sodni re-
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gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, uskladi-
tev dejavnosti in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5174929
Firma: ISKRA ELEKTROZVEZE, d.d.,

Industrija sistemov, elektronike in zvez
Skrajšana firma: ISKRA ELEKTRO-

ZVEZE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 413,032.000 SIT
Ustanovitelji: Delovna organizacija ISK-

RA-ELEKTROZVEZE, p.o., Industrija siste-
mov elektronike in zvez Ljubljana, Stegne
11, izstopila 1. 1. 1993; Slovenska razvoj-
na družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vložila 80,982.000 SIT, Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
35,525.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska cesta 56, vložil 80,718.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili
57,663.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa, vložili 100,366.000 SIT, delničarji,
vložili 18,698.000 SIT, in delničarji na pod-
lagi prisilne poravnave, vložili 39,080.000
SIT – vstopii 1. 1. 1993, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Debeljak Alojzij, razrešen 4. 6.
1997; zastopniki Lavrič Andrej, Ljubljana,
Mucherjeva 11, Modic Ivanka, Ljubljana,
Cesta v Gorice 12b, in Pristov Branko, Tol-
min, Ljubinj 17, imenovani 4. 6. 1997, za-
stopajo družbo kot začasna uprava.

Člani nadzornega sveta: Sodin Vladimir,
Lenardič Žarko, Kačič Metod, Hrovatin Ne-
venka in Hafner Peter, vstopili 14. 2. 1997,
ter Drnovšek Bogdan, vstopil 16. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
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; 4010 Oskr-
ba z elektriko; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 4521 Splošna gradbena
dela; 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; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 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; 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; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 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;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo opr. št. LP
01063/01121-1997/MV z dne 8. 12.
1997.

Rg-202549
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06965 z dne 2. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa TAČ, Tovarna asfalta Črnuče,
d.o.o., sedež: Cesta na Brod 2 1231 Čr-
nuče, pod vložno št. 1/28777/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5996309
Osnovni kapital: 1.961,357.103,70 SIT
Ustanovitelji: Splošno gradbeno podjet-

je SLOVENIJA CESTE TEHNIKA OBNOVA,
d.o., Ljubljana, Slovenska 56, vložilo
1.000,292.103,70 SIT, Cestno podjetje
Gradnje – Podjetje za gradnjo in obnovo
cest, d.o.o., Ljubljana, Stolpniška 10, vloži-
lo 480,532.500 SIT, in Komunalno podjet-
je Ljubljana, p.o., Ljubljana, Tbilisijska 61,
vložilo 480,532.500 SIT – vstopili 14. 11.
1996, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 12. 1997.

Rg-202550
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07280 z dne 2. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa OSNOVNA ŠOLA OSKAR KO-
VAČIČ, sedež: Cesta XV. divizije 52,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01162/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in
ustanoviteljice ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5088798
Firma: OSNOVNA ŠOLA OSKARJA

KOVAČIČA
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob dolenjski

železnici 48
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana Vič Rudnik, izstop 12. 6. 1997; Mest-
na občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1,
vstop 12. 6. 1997, odgovornost:  odgo-
varja s svojim premoženjem.
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Dejavnost, vpisana 2. 2. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-202564
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/02284 z dne 11. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ORVAS, trženje v notranjem in
zunanjetrgovinskem prometu, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Savlje 89, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15682/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5572851
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 31
Sprememba družbene pogodbe z dne

2. 4. 1997.

Rg-202566
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05956 z dne 10. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa KADUNC, trgovina-servis,
d.o.o., Cikava 1, Grosuplje, sedež: Cika-
va 1, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/06487/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5363128
Firma: KADUNC, trgovina-servis,

d.o.o., Grosuplje, Partizanska c. 25
Skrajšana firma: KADUNC, d.o.o.
Sedež: 1290 Grosuplje, Partizanska

c. 25
Dejavnost, vpisana 10. 2. 1998: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije.

Rg-202567
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06232 z dne 5. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa NOVI ŠTUDENTSKI SERVIS ŠTU-
DENT, posredovanje in prezentacija štu-
dentskega dela, d.o.o., Slovenska cesta
6, Ljubljana, sedež: Slovenska cesta 6,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09449/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov in raz-
širitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5432570
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopnikoma Tršar Matjažu in Bevc Erne-
stu, ki sta bila razrešena 28. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1998: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-202572
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06972 z dne 4. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa GRAFOTRADE, grafično in trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Stegne 21c,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23615/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5792878
Sedež: 1211 Ljubljana, Ulica Mirka

Tomšiča 13.

Rg-202573
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06253 z dne 4. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa PODHOD INTERNACIONAL, pod-
jetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., sedež: Plečnikov podhod
b.št. 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29390/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, dele-
žev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1124650
Ustanovitelja: Skušek Janez, Ljubljana,

Mala čolnarska 8, vstop 11. 6. 1997, vlo-
žek 450.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kovačević Denisa, Ljubljana, Kamno-
goriška c. 39, vstop 15. 10. 1997, vložek
150.000 SIT – odgovornost: ne  odgovarja-
ta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Marinko Franc in Skušek Janez,
razrešena 15. 10. 1997; zastopnica Kova-
čević Denisa, imenovana 15. 10. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja.

Rg-202576
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00233 z dne 17. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ENERGOGROUP, d.o.o., pod-
jetje za inženiring, gradnjo in vodenje
investicijskih projektov, sedež: Tržaška
132, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25635/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5860733
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bonač Marjan, Ljubljana, Kuzmiče-
va ul. 5, imenovan 13. 1. 1998, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torja.

Rg-202579
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06229 z dne 16. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa G 4 MEDICO, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Na Straški vrh 13, 1117 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28499/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča dopolnitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5971144
Dejavnost, vpisana 16. 2. 1998: 2442

Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki.

Rg-202580
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06260 z dne 16. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa PETREX INTERNATIONAL,
podjetje za proizvodnjo tekstilne kon-
fekcije in trgovino, d.o.o., sedež: Sveti
Vid 27, 1380 Cerknica, pod vložno
št. 1/11743/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5470641
Sedež: 1380 Cerknica, Podskrajnik 20.

Rg-202585
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00582 z dne 11. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa GIT COMMERCE, gradbeniš-
tvo, inženiring, trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Malnarjeva ulica 38, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23823/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in zastopnika ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5770602
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratov Bab-

nik 10
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Trivanović Nataša, Ljubljana, Mal-
narjeva ulica 38, imenovana 6. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
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; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 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
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materialom; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551
Storitve menz; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski 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; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 2. 1998.

Rg-202588
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07115 z dne 11. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa SHANTI, založništvo, svetova-
nje, storitve, d.o.o., sedež: Tržaška ce-
sta 121, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26248/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža ter priimka
in naslova ustanoviteljice in zastopnice s
temile podatki:

Matična št.: 5866049
Sedež: 1000 Ljubljana, Gašperšiče-

va 8
Ustanoviteljica: Povše Tatjana, Ig, Golo

89, vstop 28. 9. 1994, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Povše Tatjana, imenovana 28. 9.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-202589
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06698 z dne 11. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30201/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243209
Firma: MEDITEST JAPELJ & SMRE-

KAR, d.n.o.
Skrajšana firma: MEDITEST JAPELJ &

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Njegoševa 15
Ustanovitelja: Smrekar Barbara, Brezo-

vica pri Ljubljani, Pot na Polane 24, Brezo-
vica, in Japelj Mitja, Brezovica pri Ljubljani,
Molska cesta 4, Log, vstopila 24. 11. 197,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Smrekar Barbara, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in zastopnik Japelj Mitja,
ki zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nik direktorice, imenovana 24. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1998: 33100
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 33200 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-

nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 51450 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52320 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52500 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 52720 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 52740 Druga po-
pravila, d.n.

Rg-202594
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00523 z dne 18. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa CM-SLOMAK, trgovina, stori-
tve in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Žaucarjeva 2a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11956/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5482461
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Sulejmani Alen, razrešen 23. 1.
1998; Čenanović Avdija, Ljubljana, Žigono-
va 4, razešen 23. 1. 1998 kot prokurist in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Krašovec Si-
mona, Ljubljana, Gornji trg št. 20, imenova-
na 23. 1. 1998.

Rg-202595
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06442 z dne 18. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa BELPLAST, d.o.o., predelava
plastičnih mas, Kamnik, sedež: Tunjice
24c, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/00840/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme in
družbenikov ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5163218
Firma: BELPLAST, predelava plastič-

nih mas, d.o.o., Motnica 11, Trzin
Skrajšana firma: BELPLAST, d.o.o.,

Trzin
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 11
Ustanovitelja: Bergant Miroslav, vstopil

9. 12. 1991, vložil 1,171.000 SIT, in Ber-
gant Tatjana, vstopila 6. 11. 1997, vložila
1,025.999 SIT, oba iz Kamnika, Klavčičeva
5, odgovornost: ne  odgovarjata; Koželj Jo-
že, Vrhovnik Tone in Sušnik Vera, izstopili
6. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-

tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-202598
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06617 z dne 3. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa DATALAB, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 21c, sedež:
Stegne 21c, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18517/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenice in za-
stopnice s temile podatki:

Matična št.: 5633087
Ustanoviteljica: Kelšin Nataša, izstop

10. 11. 1997; Mandelc-Mertelj Biserka,
Radovljica, Langusova ulica 32, vstop
10. 11. 1997, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kelšin Nataša, razrešena 10. 11.
1997; direktor Mertelj Andrej, Radovljica,
Langusova 32, imenovan 10. 11. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-202603
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06069 z dne 10. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa BIPO, podjetje za predelavo
plastičnih mas, trgovino in inženiring,
d.o.o., sedež: Ljubljanska c. 126, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/07754/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča dokapita-
lizacijo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5409411
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Predalič Vojko in Preda-

lič Marinka, oba iz Ljubjane, Novo Polje,
Cesta XI/11, vstopila 18. 6. 1990, vložila
po 751.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1998: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
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dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo 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 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi 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 ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6312 Skladišče-
nje; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 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; 7413

Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Rg-202604
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05004 z dne 10. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa NADGRADNJA ZAVIŠEK,
d.o.o., Peruzzijeva 22, Ljubljana, sedež:
Peruzzijeva 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03849/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, dejavno-
sti in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5315212
Firma: NADGRADNJA ZAVIŠEK, grad-

beno podjetje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: NADGRADNJA

ZVIŠEK, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska ce-

sta 343
Osnovni kapital: 23,529.000 SIT
Ustanovitelj: Zavišek Ivan, Ljubljana, Pe-

ruzzijeva 22, vstop 18. 12. 1989, vložek
23,529.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1998: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2666 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 2670 Ob-
delava naravnega kamna; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 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 gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Rg-202609
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/01147 z dne 6. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa START – BORZNO POSREDNI-
ŠKA HIŠA, podjetje za borzno poslova-
nje, finančno svetovanje in upravljanje
premoženja, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21925/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5729564
Firma: ARGONOS – BORZNO

POSREDNIŠKA HIŠA, Podjetje za borz-
no posredovanje, svetovanje in uprav-
ljanje premoženja, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ARGONOS – BORZNO
POSREDNIŠKA HIŠA, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Puharjeva 2.

Rg-202610
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/01177 z dne 5. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30287/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273698
Firma: CWT ADRIATIC, družba za turi-

zem in prevoz, d.o.o.
Skrajšana firma: CWT ADRIATIC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelj: COMPAGNIE INTERNA-

TIONALE WAGONLIT TRAVEL, Bruxelles,
Boulevard Clovis 51/53, vstop 22. 1.
1998, vložek 6,000.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Di Paola Mario, Chevreuse, 27. Rou-
te de Choisel, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in prokurist Ivančič Samo, Solkan, Med
ogradami 23, imenovana 22. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 44 / 11. 6. 1998 / Stran 4509

kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 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

materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil 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 na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-202615
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00289 z dne 4. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa UNITRON, marketing in inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta
vstaje 24, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11981/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, druž-
bene pogodbe in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5643686
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Zor-

ko Samo, Ljubljana, Koroška ulica 20, raz-
rešen 7. 1. 1998 kot direktor in imenovan
za prokurista, ter direktor Zorko Rudolf,
Ljubljana, Cesta vstaje 24, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Zorko Blaž,
Ljubljana, Koroška cesta 20, imenovana
7. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1998: 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52740 Druga popravila, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 64200
Telekomunikacije; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74400 Ekonomsko propa-
giranje; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 1. 1998.

Rg-202618
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05767 z dne 28. 10. 1997 pri sub-
jektu vpisa ARAHCONSULTING, gospo-
darsko svetovanje, d.o.o., sedež: Večna
pot 11, 1111 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02058/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča dejavnost s temile podatki:

Matična št.: 5284384
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1997: 6720

Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih.
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Rg-202619
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 94/06521 z dne 27. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa V & TRADE, Trgovina, go-
stinstvo, storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Strossmajerjeva 8, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24047/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5808456
Osnovni kapital: 1,715.400 SIT
Ustanovitelji: Murić Sefija, izstopil 12. 4.

1994; Vukičević Vukica, stopila 6. 7. 1993,
vložila 874.854 SIT, in Smajilović Hilmo,
vstopil 15. 4. 1994, vložil 840.546 SIT, oba
iz Ljubljane, Strossmayerjeva 8, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Smajilović Hilmo, imenovan 15. 4.
1994, in direktorica Vukičević Vukica, ime-
novana 6. 7. 1993, zastopata družbo brez
omejitev; zastopnik Murić Sefija, razrešen
12. 4. 1994.

Rg-202621
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 95/00391 z dne 27. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa GD, podjetje za gradbeno de-
javnost, d.o.o., Dolska cesta 9, Hrastnik,
sedež: Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik,
pod vložno št. 1/11788/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5480736
Ustanovitelji: Potušek Saša, Hrastnik,

Boben 31, vložil 3,537.027,95 SIT, in Slan-
šek Iztok, Hrastnik, Boben 17a, vložil
43,960.719,40 SIT – vstopila 5. 11. 1993,
odgovornost: ne  odgovarjata; Škoberne
Ferdinand, izstopil 1. 12. 1994, Brekan Alo-
jz, in Sihur Tomaž, izstopila 31. 5. 1996,
Marko Robert, izstopil 31. 7. 1996, in Šu-
mej Vladimir, izstopil 30. 11. 1996.

Rg-202622
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 95/02975 z dne 27. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa SOREL – COM, storitve in inženi-
ring, d.o.o., Ulica v Kokovšek 58, Ljublja-
na, sedež: Ulica v Kokovšek 58, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20315/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5678072
Dejavnost, vpisana 27. 1. 1998: 171

Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172
Tkanje tekstilij; 175 Proizvodnja drugih tek-
stilij; 182 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov; 183 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; 193 Pro-
izvodnja obutve; 203 Stavbno mizarstvo;
211 Proizvodnja vlaknin, papirja in karto-
na; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marnih obliki; 251 Proizvodnja izdelkov iz
gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas; 261 Proizvodnja stekla in stekle-
nih izdelkov; 284 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalur-
gija; 285 Površinska obdelava in prekriva-

nje kovin; splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekme-
tijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 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; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;

7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 742 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 744 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-202631
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05288 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa DOMOTEH, trženje, inženiring
in proizvodnja, d.o.o., sedež: Rimska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28021/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5950368
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška c. 2.

Rg-202633
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05614 z dne 20. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOMIN, Inženiring, d.o.o., se-
dež: Dunajska 106, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06013/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5344794
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod hribom 55
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

3. 10. 1997.

Rg-202635
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05911 z dne 27. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa BO CONSULTING, vrednote-
nje podjetij, ekonomsko svetovanje in
analize, d.o.o., sedež: Štihova 15, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25999/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža in akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5872278
Firma: BO CONSULTING, družba za

revidiranje, davčno svetovanje in oce-
njevanje podjetij, d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Neubergerje-
va 9

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 10. 1997.

Rg-202636
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05954 z dne 22. 1. 1998 pri subjektu
vpisa GUTSEN, družba za storitve in trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, sedež: Nanoška 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28248/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in akta o ustanovitvi ter popra-
vo skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5926572
Skrajšana firma: GUTSEN, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 49
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

24. 10. 1997.

Rg-202638
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
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št. 97/06124 z dne 19. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ISKRA STANDARDIZACIJA,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 2,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12291/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninske-
ga preoblikovanja, spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, dejavnosti in za-
stopnika, skrajšano firmo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5489920
Firma: ISKRA POSING, d.o.o., pro-

izvodnja, poslovne storitve, inženiring,
Ljubljana

Skrajšana firma: ISKRA POSING, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 28
Osnovni kapital: 7,254.000 SIT
Ustanoviteljica: ISKRA, d.d., Ljubljana,

Kotnikova 28, vstop 31. 1. 1991, vložek
7,254.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; ISKRA, INDOK in TEHNIČNA REGU-
LATIVA, p.o., Ljubljana, Tržaška 2, izstop
24. 7. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Go-
dec Jože, Ljubljana, Pod brezami 19, raz-
rešen 24. 7. 1997 kot zastopnik in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 1328/963/96-MV z dne
29. 10. 1997.

Rg-202639
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06130 z dne 28. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ISKRA INDOK, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Tržaška 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12290/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, skrajšano firmo,
spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti
in tipa zatopnika s temile podatki:

Matična št.: 5489881
Skrajšana firma: ISKRA INDOK, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 18,008.000 SIT
Ustanoviteljica: ISKRA, elektro in elek-

tronska industrija, d.d., Ljubljana, Kotniko-
va 28, vložek 18,008.000 SIT, vstop
31. 1. 1991, odgovornost: ne  odgovarja;
ISKRA, Indok in tehnična regulativa, p.o.,
Ljubljana, Tržaška 2, izstop 24. 7. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ce-
jan Samo, Ljubljana, Peričeva 40, razrešen
24. 7. 1997 kot direktor in imenovan za
zastopnika, ki kot začasni poslovodja zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejav-
nost arhivov.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 11329/1499/97-MV z dne 29. 10.
1997.

Rg-202647
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06767 z dne 15. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa GRADVOZ & CO, d.o.o., Ljub-
ljana, Reboljeva 14, podjetje za gradbe-
ni inženiring, avtoprevozništvo in trgovi-
no, sedež: Reboljeva 14, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23135/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-

me, skrajšane firme, sedeža, ustanovitelja,
dejavnosti, zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5787912
Firma: GRADVOZ & CO, d.o.o., Ljub-

ljana, podjetje za gradbeni inženiring,
avtoprevozništvo in trgovino

Skrajšana firma: GRADVOZ & CO, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 89
Ustanovitelj: GRADING & CO, d.o.o., iz-

stop 27. 11. 1997; Petrović Božo, Ljublja-
na, Poljanska 16, vstop 23. 3. 1994, vlo-
žek 1,650.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Perpar Janez, razrešen 27. 11.
1997; direktor Boldin Karim, Ljubljana, Ga-
brščkova ul. 53, ki zastopa in predstavlja
družbo doma in v tujini neomejeno do zne-
ska 500.000 SIT, nad tem zneskom pa v
soglasju z ustanoviteljem in prokurist Petro-
vić Božo, Ljubljana, Poljanska 16, imeno-
vana 27. 11. 1997.

Dejavnost, izbrisana 15. 1. 1998: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 454 Zaključ-
na gradbena dela.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1998: 2661
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 izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 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; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 11. 1997.
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Rg-202648
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07095 z dne 6. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa TOZ TRGOVINA, podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Javna skladišča, Hala 8, Šmartin-
ska c. 152, Ljubljana, sedež: Šmartinska
c. 152, Javna skladišča, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15304/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, zastopnika, dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5554179
Firma: TOZ TRGOVINA, podjetje za

notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

c. 152, Hala 6
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Virant Jernej, razrešen 31. 12. 1997;
direktorica Mavrič Sonja, Ljubljana, Ellerje-
va 7, imenovana 1. 1. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 6. 1. 1998: 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
744 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 12. 1997.

Rg-202649
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07159 z dne 20. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA
JAKCA, Ljubljana, Nusdorferjeva ul. 10,
sedež: Nusdorferjeva ul. 10, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18713/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljice in tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5623758
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana Moste-Polje, izstop 12. 6. 1997;
Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni
trg 1, vstop 12. 6. 1997, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Rejc Staša, Ljubljana, Brodarjev
trg 11, ki od 20. 8. 1996 kot ravnateljica
zastopa šolo brez omejitev.

Rg-202653
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07215 z dne 15. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30107/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243896
Firma: INTERWOLF TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 49
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Wolf Iztok, Ljubljana, Vurni-

kova 5, vstop 11. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Wolf Iztok, imenovan 11. 12. 1997,

zastopa in predstavlja družbo neomejeno,
doma in v tujini.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1998: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 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; 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 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; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v

najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-202655
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07361 z dne 20. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa PREŠERNOVA DRUŽBA, pod-
jetje za založništvo, distribucijo, trgovi-
no, zastopstvo, posredovanje, d.d., Ljub-
ljana, Opekarska 4a, sedež: Opekarska
4a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17869/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala z vložki s temile podatki:

Matična št.: 5642817
Vpiše se sklep skupščine z dne 3. 12.

1997, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 68,000.000 SIT.

Rg-202658
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00059 z dne 27. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30141/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244345
Firma: PRIVATA, poslovno svetovanje,

d.o.o., firma v angleškem jeziku: PRIVATA
Consulting, Ltd.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tavčarjeva

ulica 15
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Puc Mira, Ljubljana, Kante-

tova 79, vložila 1,530.000 SIT, Pečnik Car-
men, Brezovica pri Ljubljani, Na Pobočju
10, Lukovica, vložila 330.000 SIT, Cimer-
man Majda, Šmarje-Sap, Veliki vrh 63, vlo-
žila 150.000 SIT, Rems Marko, Črnomelj,
Kolodvorska 57, vložil 330.000 SIT, Pante-
lič Matjaž, Pivka, Selce 66, vložil 330.000
SIT, in Stefančič Bojan, Ljubljana, Rožna
dolina, Cesta VII/30, vložil 330.000 SIT –
vstopili 23. 12. 1997, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Puc Mira, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Stefančič Bojan, ime-
novana 23. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150
Drugo založništvo; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72600 Druge računalniške de-
javnosti; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
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vanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 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.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-202662

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/0090 z dne 27. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30140/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244370
Firma: INTERSERVICE AVTO, Prodaja

avtomobilov, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INTERSERVICE AVTO,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

134
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mišica Borut, Grosuplje, Pe-

rovo 32, vstop 6. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mišica Borut, imenovan 6. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 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; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-202663

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00110 z dne 30. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30173/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1253395
Firma: BOJA, družba za gostinstvo,

oblikovanje in celostne podobe, d.o.o.
Skrajšana firma: BOJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Kopališka 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jakus Matej, Ljublja-

na-Šmartno, Seunigova ul. 20, in Bobnar
Mitja, Vrhnika, Kopališka 2, vstopila 29. 12.
1997, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Jakus Matej in Bobnar Mitja, ime-
novana 29. 12. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 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 vo-
zila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posamezni-
mi deli in opremo; 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 mo-
tornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139

Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
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izdelkov; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 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 stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 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; 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 na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 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; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-202665

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00298 z dne 29. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa IONA.M, proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Toma-
čevo 30, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22736/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, dejavnosti in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5759480
Ustanovitelja: Mulej Dušan, izstopil

20. 1. 1998; Mulej Urša, in Mulej Saša,
oba iz Ljubljane, Kvedrova cesta 36, vstopi-
la 20. 1. 1998, vložila po 3,983.500 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1998:
15860 Predelava čaja in kave; 17400

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen ob-
lačil; 17510 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 17530 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 19200 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih iz-
delkov; 19300 Proizvodnja obutve;
21210 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embala-
že; 21220 Proizvodnja gospodinjskih hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 21250 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 22110 Izdaja-
nje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega za-
pisa; 22150 Drugo založništvo; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 25130 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25220 Proizvodnja
embalaže iz lastičnih mas; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 26620 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 26630
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 28120 Proizvodnja ko-
vinskega stavnega pohištva; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 28520 Splo-
šna mehanična dela; 28610 Proizvodnja
rezilnega orodja; 28620 Proizvodnja dru-
gega orodja; 28630 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno ra-
bo, d.n.; 31620 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 36400 Proizvodnja
športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 36610 Pro-
izvodnja bižuterije; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
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 rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo;

51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim to-
bakom; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo 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 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 51380 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na de-
belo 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 tek-
stilno industrijo; 51640 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
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mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 71230 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74820 Pakiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92330 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92610 Obratovanje športnih objektov;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 1. 1998.

Rg-202791

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05395 z dne 27. 2. 1998 pri subjektu
vpisa ZADRUŽNO HRANILNO-KREDITNA
SLUŽBA LJUBLJANA, p.o., Ljubljana, se-
dež: Ižanska cesta 303, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01767/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5227933
Ustanoviteljice: M-KZ Ljubljana, TZO Vič,

M-KZ, Ljubljana, TZO Dobrunje, M-KZ Ljub-
ljana, TZO Grosuplje, TOK Ljubljana, TOK
Škofljica in TOK Domžale, izstopile 1. 1.
1995; Kmetijska zadruga Dolomiti-Dobro-
va, Dobrova, Ul. Vladimirja Dolničarja 2,
Kmetijska zadruga Dobrunje, Dobrunje, C.
II. Grupe odredov 43, Kmetijska zadruga
Ig, Ig 181, Kmetijska zadruga Podpeč, Pre-
serje, Podpeč 42a, in Kmetijska zadruga
Grosuplje, Grosuplje, C. na Krko 1, vstopi-
le 1. 1. 1995, odgovornost: ostalo.

Rg-202798

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05566 z dne 25. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa RENBRIG KAURIN, k.d., grad-
beništvo, Ljubljana, sedež: Koželjeva uli-
ca 8a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27166/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5895421
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Andre-

ja Bitenca 68.

Rg-202799

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05398 z dne 24. 2. 1998 pri sub-

jektu vpisa CANTAL, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Horjul, sedež: Zakla-
nec 37, 1354 Horjul, pod vložno
št. 1/25886/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5859077
Firma: CANTAL, podjetje za storitve

in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CANTAL, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska cesta 5.

Rg-202801

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00547 z dne 20. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa MDS UNI, podjetje za visoko
računalniško tehnologijo, d.o.o., sedež:
Parmova 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18762/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme ustanovitelja s
temile podatki:

Matična št.: 5625572
Ustanovitelj: MDS METALKA, Podjetje za

svetovanje, načrtovanje, izobraževanje, iz-
gradnjo in vzdrževanje poslovnih informacij-
skih sistemov, d.d., Ljubljana, Parmova 14,
vstop 6. 5. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-202803

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00546 z dne 19. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa GRADIS – CONSULT, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Šmartinska 134a,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11366/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev, priimka ustanovitelja in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5485169
Ustanovitelji: GRADIS, Inženiring, d.d.,

Ljubljana, Letališka 33, vložil 42.035,80 SIT,
GRADIS, Gradbeno podjetje Jesenice, p.o.,
Jesenice, Prešernova 5, vložil 8,169.853,90
SIT, GRADIS, Gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., Ljubljana, Gradnikove brigade 11, vlo-
žil 67,341.351,60 SIT, in GRADIS, Strojno
prometna operativa, d.d., Ljubljana, Šmartin-
ska 32, vložil 15,853.605,80 SIT, ki so vsto-
pili 26. 11. 1991, GRADIS, Tehnične, eko-
nomske in organizacijske storitve, d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 134a, vložil 9,437.037,10
SIT, ki je vstopil 21. 12. 1990, GRADIS, Bi-
ro za projektiranje Ljubljana, d.o.o., Ljublja-
na, Gradnikove brigade 11, vložil
168.143,20 SIT, ki je vstopil 7. 10. 1992,
GRADIS CONSULT, Ljubljana, d.o.o., Ljub-
ljana, Šmartinska 134a, vložil
59,320.117,40 SIT, ki je vstopil 22. 12.
1994, Bahar Irena, Ljubljana-Polje, Pečin-
ska 7, vložila 240.000 SIT, Borišek Marje-
ta-Meta, Ljubljana-Polje, Jakčeva ul.2 4, vlo-
žila 200.000 SIT, Kotnik Anita, Kamnik, Vrh-
polje pri Kamniku 45, vložila 280.000 SIT, in
Pečenko Boris, Ljubljana, Martinova pot 43,
vložil 1,200.000 SIT, ki so vstopili 19. 12.
1995 – odgovornost: ne  odgovarjajo; AT-
ENA DVE, Pooblaščena investicijska družba,

d.d., Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, d.d., Slovenski od-
škodninski sklad, d.o.o., in KOMPAS SKLAD
2, Pooblaščena investicijska družba, d.d., ki
so izstopili 29. 10.1 997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 10. 1997.

Rg-202804

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/04885 z dne 17. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ŠPORTNA LOTERIJA IN IGRE
NA SREČO, d.d., sedež: Cigaletova 15/1,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27332/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5926670
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Jasnič Ljubomil, razrešen 18. 2.
1997; Bukovnik Janez, Ljubljana, Milčeto-
va pot 7, razrešen 1. 9. 1997 kot zastopnik
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Černe Anton,
Ljubljana, Miklošičeva 13, imenovan 29. 4.
1997.

Rg-202807

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00554 z dne 17. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ČESALNICE LJUBLJANA, d.d.,
Ljubljana, sedež: Luize Pesjakove 9,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00224/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5072492
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dimec Karel, razrešen 26. 1. 1998;
direktorica Božnar Stanka, Ljubljana, Rib-
niška 15, imenovana 26. 1. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-202808

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06857 z dne 16. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA HINKA
SMREKARJA, Gorazdova 16, Ljubljana,
sedež: Gorazdova 16, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00564/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
ustanoviteljice ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5084369
Firma: OSNOVNA ŠOLA HINKA SMRE-

KARJA
Ustanoviteljica: Občina Ljubljana-Šiška,

izstop 16. 8. 1997; Mestna občina Ljublja-
na, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop 16. 8.
1997, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana 16. 2. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-202809

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00327 z dne 16. 2. 1998 pri sub-
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jektu vpisa ČESALNICE LJUBLJANA, d.d.,
Ljubljana, sedež: Luize Pesjakove 9,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00224/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članice nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5072492
Članica nadzornega sveta: Božnar Stan-

ka je izstopila 20. 1. 1998.

Rg-202900

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/04689 z dne 23. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa TEMZA, svetovanje s področ-
ja osebnosti in medsebojnih odnosov,
d.o.o., sedež: Bohoričeva 17, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27255/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti, zastopnikov, priimka ustanovite-
ljice in zastopnice ter akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5924642
Ustanoviteljica: Ahlin Dragomira, Ljublja-

na, Ul. Nadgoriških borcev 21, vstop
25. 10. 1995, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Ahlin Dragomira, imenovana
25. 10. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev, ter zastopnika Omovšek Janez, Kam-
nik, Jurčičeva ulica 15, ki kot pomočnik
direktorice zastopa družbo v vseh zadevah
soglasno s pomočnico direktorice Vesno
Zobavnik Ahlin, posamično zastopanje pa
nima pravne veljave, in Zobavnik Ahlin Ve-
sna, Kamnik, Zikova ulica 2, ki kot pomoč-
nica direktorice zastopa družbo v vseh za-
devah soglasno s pomočnikom direktorice
Omavšek Janezom, posamično zastopanje
pa nima pravne veljave, imenovana 10. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 2. 1998.

Rg-202903

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07448 z dne 16. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa REHABIT, finančni inženiring
in svetovanje, d.o.o., Šentjakob 26, Ljub-
ljana Črnuče, sedež: Šentjakob 26,
1231 Ljubljana Črnuče, pod vložno
št. 1/16040/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, za-
stopnika in akta o ustanovitvi ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5572754
Firma: REHABIT, finančni inženiring

in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: REHABIT, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Hrastovec 21
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Rehar Vlasta, razrešena 17. 12.
1997; direktorica Šoln Barbara, Ljubljana,
Kersnikova 3, imenovana 17. 12. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 2. 1998: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 12. 1997.

Rg-202904

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00009 z dne 20. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ROŽIČ X IN OSTALI, Storitve,
trgovina, d.n.o., sedež: Polje, Cesta
XX/11b, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26504/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, dejavnosti, zastopnika in naziva, priim-
ka ustanoviteljice in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5866243
Firma: ZAVRL X IN OSTALI, Storitve,

trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: ZAVRL X IN OSTALI,

d.n.o.
Ustanovitelja: Rožič Marija, izstopila

14. 11. 1997; Zavrl Irena, vstopila 9. 10.
1994, vložila 1.000 SIT, in Zavrl Roman,
vstopil 5. 12. 1997, oba iz Ljubljane Polje,
Polje, Cesta XX/11b, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
topnica Rožič Marija, razrešena 14. 11.
1997; direktor Zavrl Roman, ki zastopa
družbo brez omejitev, in zastopnica Zavrl
Irena, ki zastopa družbo brez omejitev kot
pomočnica direktorja, imenovana 5. 12.
1997.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1998: 45100
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63400 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 71320 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
5. 12. 1997.

Rg-202906

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00048 z dne 20. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30241/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1254383
Firma: GRADBINKO, gradbeništvo in

prevozi, d.o.o.
Skrajšana firma: GRADBINKO, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1380 Cerknica, Podskrajnik 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Intihar Marjan, Rakek,

Stara cesta 10, in Intihar Helena, Cerkni-
ca, Tabor 41, vstopila 23. 12. 1997, vloži-
la po 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Intihar Helena, imenovana 23. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-202907

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00265 z dne 23. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa TEPO, trgovsko podjetje,
d.o.o., Trzin, sedež: Vegova 12, 1234
Mengeš-Trzin, pod vložno
št. 1/23550/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5787858
Dejavnost, vpisana 23. 2. 1998: 5113

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih 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; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
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agencij; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
16. 1. 1998.

Rg-202908

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00361 z dne 17. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30229/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1254758
Firma: GALLERY, trgovsko storitveno

podjetje, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: GALLERY, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Cikava 47
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Šehović Mira, Grosup-

lje, Cikava 47, vstop 13. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šehović Sašo, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Šehović Tatjana, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja, oba iz Grosuplja, Cikava 47,
imenovana 13. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske embala-
že; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 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; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2624 Proizvodnja druge tehnične ke-
ramike; 2625 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 3350 Proizvodnja ur; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 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; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
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; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;

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; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Rg-202910

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00378 z dne 26. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa KLINE & KLINE, podjetje za
marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ciril
Metodov trg 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24091/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova in pogod-
be o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5775612
Sedež: 1000 Ljubljana, Smrekarje-

va 21
Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne

21. 1. 1998.

Rg-202913

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00410 z dne 26. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa DEKUS TRIBE, Informatika
tretjega tisočletja, d.o.o., sedež: Jožeta
Jame 14, 1210 Ljubljana-Šentvid, pod
vložno št. 1/28388/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, ustanovitelja in pogod-
be o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5959071
Firma: TRIBE, Informatika tretjega ti-

sočletja, d.o.o.
Skrajšana firma: TRIBE, d.o.o.
Sedež: 1117 Ljubljana, Cesta Andre-

ja Bitenca 68
Ustanovitelj: Bogataj Iztok, izstopil 20. 1.

1998; Zalar Dušan, Ljubljana, Ulica Ko-
roškega bataljona 11, vstopil 20. 1. 1998,
vložil 500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 1. 1998.

Rg-202915

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00625 z dne 17. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30227/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272888
Firma: HEKURE, trgovina, založništvo,

časopisna dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: HEKURE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1315 Velike Lašče, Borovec 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Babič Nina, Domžale,

Ulica Matije Tomca 1, vstop 20. 1. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Babič Nina, imenovana 20. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1998: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2211 Izdaja-
nje 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; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 85324 Druge socialne dejavnosti;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-202918

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00682 z dne 20. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30242/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272977
Firma: A SISTEM STARE IN OSTALI,

družba za posredovanje, trgovino in sto-
ritve, d.n.o.

Skrajšana firma: A SISTEM STARE IN
OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Ustanovitelja: Stare Andrej in Stare Da-

mir, oba iz Semiča 34c, vstopila 3. 2. 1998,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stare Andrej, imenovan 3. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1998: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-

no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomuni-
kacije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego te-
lesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z za-
poslenim osebjem.
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NOVA GORICA

Rg-201084

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00022 z dne 14. 1. 1998
pri subjektu vpisa JOKR, Eksport, import,
prevozi, trgovina, gostinstvo, d.o.o.,
Predmeja 92, 5270 Ajdovščina, sedež:
Predmeja 92, 5270 Ajdovščina, pod vlož-
no št. 1/01493/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5685591
Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:

0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 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; 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; 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; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-201095

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00041 z dne 20. 1. 1998
pri subjektu vpisa MEBLO JOGI, Podjetje
za izdelavo izdelkov za počitek in spa-
nje, d.o.o., Industrijska 5, Nova Gorica,
sedež: Industrijska 5, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/03342/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5827426

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1998:
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-201099

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/01098 z dne 21. 1. 1998
pri subjektu vpisa PROINŽENIRING, Pod-
jetje za inženiring, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/01385/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5443091
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lipovšek Ivan, razrešen 31. 10.
1997; direktor Gregorčič Edi, Nova Gori-
ca, Pod Škabrijelom 16, imenovan 1. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-201102

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/01094 z dne 21. 1. 1998
pod št. vložka 1/03764/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1253344
Firma: ETERNIT ANHOVO, Proizvod-

nja vlaknocementnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: ETERNIT ANHOVO,

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

govornostjo
Sedež: 5210 Anhovo, Vojkova 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: SALONIT ANHOVO –

HOLDING, d.d., Anhovo, Vojkova 1, vstop
24. 12. 1997, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Terčič Žarko, Kojsko, Podsabotin 11,
imenovan 24. 12. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1998:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 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-
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ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 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; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-201106

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00054 z dne 22. 1. 1998
pri subjektu vpisa ABK-INTERNATIONAL,
Podjetje za proizvodnjo AB konstrukcij,
d.o.o., Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska
76, sedež: Polje 1, 5290 Šempeter, pod
vložno št. 1/01817/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 5512581
Firma: ABK-INTERNATIONAL, Podjet-

je za proizvodnjo AB konstrukcij, d.o.o.

Rg-201114

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00063 z dne 26. 1. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DORN-
BERK, sedež: Gregorčičeva 30a, 5294
Dornberk, pod vložno št. 1/00095/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085802
Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1998:

60230 Drug kopenski potniški promet.

Rg-201116

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00035 z dne 27. 1. 1998
pod št. vložka 1/03768/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1271121
Firma: DOBRO, Gostinstvo in turizem

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

govornostjo

Sedež: 5212 Dobrovo, Trg 25. ma-
ja 10

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Slejko Dušan, Ajdovščina,

Kidričeva 17, vstop 23. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zavadlav Marjan, Ajdovščina, Lavri-
čeva ulica 26, imenovan 23. 1. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev do tolarske pro-
tivrednosti 5.000 DEM po srednjem tečaju
Banke Slovenije za DEM na dan sklenitve
posla. Za posle nad to vrednostjo potrebuje
soglasje ustanovitelja. Prav tako potrebuje
soglasje ustanovitelja za vse izredne posle
in posle v zvezi z investicijami; zastopnik
Slejko Dušan, Ajdovščina, Kidričeva 17,
imenovan 23. 1. 1998, kot namestnik di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev do
tolarske protivrednosti 5.000 DEM po sred-
njem tečaju Banke Slovenije za DEM na
dan sklenitve posla. Za posle nad to vred-
nostjo potrebuje soglasje ustanovitelja. Prav
tako potrebuje soglasje ustanovitelja tudi za
vse izredne posle in posle v zvezi z investici-
jami.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360

Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 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
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52320 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi 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 pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 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; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
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cializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6420 Telekomunikacije;
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 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;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje
s holding družbami; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 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 sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-202295

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/01043 z dne 3. 2. 1998
pod št. vložka 1/03769/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1228544
Firma: A MAVA, Splošno kovinarstvo,

d.o.o., Male Žablje
Skrajšana firma: A MAVA, d.o.o., Male

Žablje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5263 Dobravlje, Male Žab-

lje 43
Osnovni kapital: 1,869.800 SIT

Ustanovitelja: Živic Valter, Dobravlje, Ma-
le Žablje 43, vstop 1. 6. 1997, vložek
934.900 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Pegan Marjan, Štanjel, Gaberje 38, vstop
1. 6. 1997, vložek 934.900 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Živic Valter, imenovan 1. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje 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 prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano
kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva;  2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja
traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko in-
dustrijo; 2955 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2960
Proizvodnja orožja in streliva; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih apara-
tov; 2972 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov in naprav; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavlja-

nje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev.

Rg-202296
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00109 z dne 3. 2. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA BRA-
NIK, sedež: Branik 31, 5295 Branik, pod
vložno št. 1/00081/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5085799
Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1998:

60230 Drug kopenski potniški promet.

Rg-202297

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00114 z dne 3. 2. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA CER-
KNO, sedež: Bevkova 26, 5282 Cerkno,
pod vložno št. 1/00101/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5082960
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Peternelj Valerija, razrešena
31. 12. 1997 kot v.d. ravnateljice, zastop-
nik Velikanje Zorko, Idrija, Vodnikova 18,
imenovan 1. 1. 1998, kot ravnatelj zastopa
šolo brez omejitev.

Rg-202300

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00118 z dne 5. 2. 1998
pri subjektu vpisa NETICOM, d.o.o., Tele-
komunikacije in računalniški inženiring,
sedež: Šempeter pri Gorici, pod vložno
št. 1/03161/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika, izstop
družbenika in spremembo poslovnega de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5774560
Ustanovitelji: Rihtar Matjaž, izstop 11. 9.

1997; Ferfolja Martin, Šempeter pri Gorici,
Podmark 15, vstop 22. 6. 1993, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Turk Milan, Šempeter pri Gorici, Na Pristavi
55, vstop 13. 3. 1996, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Abolnar
Simon, Šempeter pri Gorici, Pod Markom
14, vstop 13. 3. 1996, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Abolnar Simon, imenovan 11. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Turk Milan, imenovan 11. 9. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.
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Rg-202301

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00091 z dne 9. 2. 1998
pri subjektu vpisa SPINAGO, Zavod za or-
ganizacijo in izvedbo plesnih in drugih
kulturnih projektov, sedež: Cankarjeva
76, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03518/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanovitelja, dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5901421
Firma: ANATOM, Zavod za organiza-

cijo in izvedbo kulturnih projektov
Skrajšana firma: ANATOM
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Kos Nataša, Nova Gori-

ca, Cankarjeva 76, vstop 24. 5. 1995, vlo-
žek 30.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Figelj Kavdija, izstop 14. 1. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Figelj Klavdija, razrešena 1. 2.
1998; direktorica Kos Nataša, imenovana
1.2. 1998, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo.

Rg-202304

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00076 z dne 9. 2. 1998
pri subjektu vpisa HIT, hoteli, igralnica,
turizem, d.o.o., Nova Gorica, sedež: IX.
korpus 35, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00224/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
povečanje kapitala, spremembo ustanovite-
ljev in zastopnika ter člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5232058
Firma: HIT, hoteli, igralnice, turizem,

d.d., Nova Gorica
Skrajšana firma: HIT, d.d., Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 5000 Nova Gorica, Delpi-

nova 7a
Osnovni kapital: 6.788,634.000 SIT
Ustanovitelji: HIT, hoteli, igralnica, turi-

zem, p.o., Nova Gorica, izstop 2. 9. 1997;
delavci zaposleni v HIT, d.o.o., po seznamu
na prilogi 2-586, izstop 2. 9. 1997; Repub-
lika Slovenija, Ljubljana, vstop 2. 9. 1997,
vložek 6.788,634.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Križman Silvan, Šempeter pri Gorici,
Ivana Suliča 10b, razrešen 8. 1. 1998 in
imenovan za začasnega predsednika, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Trošt Niko, Vuk
Janez, Fajs Mateja Tamara in Humar Aljoša,
vsi vstopili 8. 1. 1998.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi odločbe Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo, številka LP-IG
2151/1997-MB z dne 2. 12. 1997.

Rg-202305

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00929 z dne 10. 2. 1998
pri subjektu vpisa ADRIASAC, Proizvodnja

industrijskih vreč in upogljive embala-
že,d.o.o., Anhovo, sedež: Vojkova 1,
5210 Anhovo, pod vložno št. 1/02836/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
in izstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5709598
Ustanovitelji: FRANTSCHACH PACKA-

GING AG, izstop 31. 12. 1996; NAPIAG
PACKMITTEL – INDUSTRIE GESELL-
SCHAFT, m.b.H., Wien, Kelsenstr. 7, vstop
31. 12. 1996, vložek 417,592.742,30
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-202306

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00043 z dne 10. 2.
1998 pri subjektu vpisa SPLOŠNO
GRADBENO PODJETJE PRIMORJE,
p.o., Ajdovščina, sedež: Vipavska c. 3,
5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00115/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, skrajšane firme, kapi-
tal, spremembo ustanoviteljev, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, spremembo zastopnika in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5075840
Firma: PRIMORJE, d.d., družba za

gradbeništvo, inženiring in druge poslov-
ne storitve

Skrajšana firma: PRIMORJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.528,000.000 SIT
Ustanovitelji: POVERJEN.PNOO za slov.

Primorje, izstop 25. 9. 1997; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Dunajska 56, vstop 25. 9.
1997, vložek 298,970.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Slovenski odškodnin-
ski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
25. 9. 1997, vložek 152,800.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Slovenska razvoj-
na družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 25. 9. 1997, vložek 305,600.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; udeležen-
ci interne razdelitve, Ajdovščina, vstopili
25. 9. 1997, vložili 227,390.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, Ajdovščina, vstopili 25. 9.
1997, vložili 493,240.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Črnigoj Dušan, Ajdovščina, Polževa
39, razrešen 25. 9. 1997 kot generalni
direktor in ponovno imenovan za general-
nega direktorja, ki kot začasna uprava za-
stopa družbo brez omejitev; direktor
Hreščak Jadran, razrešen 25. 9. 1997 kot
direktor marketinga; direktor Makovec
Marjan, razrešen 25. 9. 1997 kot direktor
inženiringa; direktor Vrabec Jože, razre-
šen 25. 9. 1997 kot direktor družbenoe-
konomskega področja.

Člani nadzornega sveta: Brajdih Robert,
Likar Zvonko, Vrabec Jožef, Vidrih Vera, an-
tonič Dragotin in Rustja Danilo, vsi vstopili
25. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sa-

dre in krede; 1413 Pridobivanje skrilav-
cev; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2212 Izdajanje časopisov; 2215
Drugo založništvo; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdel-
kov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 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 pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
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ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja;  7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 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.; 85322 Dejavnost inva-
lidskih organizacij; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s po-
sebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge
storitve javne higiene; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi odločbe agencije številka LP
01372/01089 – 1998/ST z dne 15. 1.
1998.

Rg-202308

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00108 z dne 10. 2. 1998
pri subjektu vpisa HOLDING HIDRIA, d.d.,
Podjetje za ustanavljanje in upravljanje
družb, Spodnja Idrija, sedež: Spodnja Ka-
nomlja 23, 5281 Spodnja Idrija, pod vlož-
no št. 1/00242/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5313546
Člani nadzornega sveta: Krapš Rejc An-

drejka, Seljak Iztok in Lapajne Dušan, vsi
izstopili 30. 11. 1995 ter Ražen Stanislav,
Repanšek Marta in Lukančič Mojca, vstopili
30. 11. 1995.

Rg-202309

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00095 z dne 12. 2. 1998
pod št. vložka 1/03771/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270982
Firma: BALKANIA INTERNATIONAL,

Trgovina in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: BALKANIA INTERNA-

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Cesta 25.

junija 1a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cantarutti Loris, Buttrio, Ita-

lija, Ul. F. di Maniago 15, vstop 15. 1.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Brankovič Branko, Nova Gorica, Ul.
L Šercerja 16, Rožna dolina, imenovan
15. 1. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Cantarutti Loris, imenovana
15. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1998:
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 trgo-
vini 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 kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,

pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-202311

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00474 z dne 12. 2. 1998
pri subjektu vpisa GOSTOL LEASING,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Prvomajska
74, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/01108/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5389739
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Velikonja Silva, razrešena 31. 8.
1995; direktor Gojković Boris, Šempter pri
Gorici, Franca Baliča 13, imenovan 1. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev razen
za sklepanje pravnih poslov, ki se nanašajo
na: pridobivanje, odtujitev ali obremenitev
nepremičnin ali drugih osnovnih sredstev;
izvajanje investicijskih del ali preurejanj, zla-
sti prizidave ali spreminjanja nepremičnin;
najemanje posojila ali drugih poslov, ki bi
družbo obremenila za več kot 40 % osnov-
nega kapitala; prevzemanje poroštva ali da-
janje posojil, ki bi presegali 40 % osnovne-
ga kapitala, za kar je potreben sklep
skupščine družbe.
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Rg-202312
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02652 z dne 13. 2. 1998
pri subjektu vpisa ATELJE 92, Podjetje za
projektiranje, izvajanje, nadzor, sveto-
vanje, storitve in trgovino Idrija, d.o.o.,
sedež: Trg M. Tita 9, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/01404/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5453143
Firma: ATELJE 92, Podjetje za pro-

jektiranje, izvajanje, nadzor, svetovanje
in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: ATELJE 92, d.o.o.
Sedež: 5280 Idrija, Mestni trg 11
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelji: KAMŠT, Podjetje za pro-

jektiranje, izvajanje in nadzor, d.o.o., Idrija,
Mestni trg 11, vstop 27. 11. 1990, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
UNITA, Urbanizem, nadzor, inženiring, arhi-
tektura, d.o.o., Idrija, Mestni trg 11, vstop
27. 11. 1990, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; STATIK, Podjetje za
projektiranje, izvajanje in nadzor, d.o.o., Idri-
ja, Mestni trg 11, vstop 27. 11. 1990, vlo-
žek 150.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; ELPRO, Podjetje za projektiranje, iz-
vajanje in nadzor elektroinstalacij, d.o.o.,
Idrija, Mestni trg 11, vstop 27. 11. 1990,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; NUMERA 3, Podjetje za finančne
in knjigovodske storitve, d.o.o., Idrija, Mest-
ni trg 11, vstop 27. 11. 1990, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
OPIM INŽENIRING, d.o.o., Idrija, Mestni trg
11, vstop 27. 11. 1990, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; LINEA,
Podjetje za projektiranje, izvajanje in nad-
zor, d.o.o., Idrija, Mestni trg 11, vstop
27. 11. 1990, vložek 450.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božič Vojko, razrešen 27. 9. 1994;
direktor Mlakar Vojko, Spodnja Idrija, Meli-
ne 7, imenovan 27. 9. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:
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; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7032

Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-202313

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00123 z dne 13. 2. 1998
pri subjektu vpisa UNIVEX, d.o.o., Trgovi-
na in storitve Idrija, sedež: Rožna 8,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/01841/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5532876
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki.

Rg-202315

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/01007 z dne 13. 2. 1998
pod št. vložka 1/03772/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227050
Firma: TURKAJ COMPANY, Gradbe-

ništvo, d.n.o.
Skrajšana firma: TURKAJ COMPANY,

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

odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Grčna 1
Ustanovitelja: Turkaj Avni in Turkaj Sefe-

din, oba Kašice, vstopila 18. 11. 1997, od-
govornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Turkaj Avni, imenovan 18. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Turkaj Sefedin, imenovan 18. 11. 1997, je
izvzet od zastopanja.

Djavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:
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.

Rg-202317

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00281 z dne 13. 2. 1998
pri subjektu vpisa GOSTOL LEASING,

d.o.o., Nova Gorica, sedež: Prvomajska
74, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/01108/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5389739
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gojković Boris, razrešen 5. 2. 1997;
direktor Raspor Aleš, Nova Gorica, Gradni-
kove brigade 51, imenovan 5. 2. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev, razen za skle-
panje pravnih poslov, ki se nanašajo na:
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev ne-
premičnin ali drugih osnovnih sredstev; iz-
vajanje investicijskih del ali preurejanj, zlasti
prizidave ali spreminjanja nepremičnin; na-
jemanje posojila ali drugih poslov, ki bi druž-
bo obremenila za več kot 40 % osnovnega
kapitala; prevzemanje poroštva ali dajanje
posojil, ki bi presegali 40 % osnovnega ka-
pitala, za kar potrebuje sklep skupščine
družbe.

Rg-202319

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00107 z dne 16. 2. 1998
pod št. vložka 1/03773/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev delniške
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1273795
Firma: FMR HOLDING, Družba poob-

laščenka, d.d.
Skrajšana firma: FMR HOLDING, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 5280 Idrija, Lapajnetova 9
Osnovni kapital: 440,671.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji po priloženem

seznamu, Idrija, vstopili 15. 1. 1998, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Erjavec Milan, Spodnja Idrija, Sred-
nja Kanomlja 45, imenovan 19. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev. Predhodno
soglasje nadzornega sveta je potrebno za
sklenitev pravnih poslov, ki se nanašajo na
promet z nepremičninami, z osnovnimi sred-
stvi ali dolgoročnimi plasmaji in katerih vred-
nost znaša 10,000 ECU v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan sklenitve pravnega posla.

Člani nadzornega sveta: Petrič Stojan,
Kermavnar Miloš in Luša Kren Nataša, vsi
vstopili 15. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1998:
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami.

Rg-202320

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00055 z dne 16. 2. 1998
pri subjektu vpisa MAPA, Podjetje za pro-
jektiranje, inženiring, nadzor in svetova-
nje, d.o.o., Vipava, sedež: Lože 40, 5271
Vipava, pod vložno št. 1/01512/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, izstop druž-
benika in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5467616
Firma: MAPA, d.o.o., inženiring, pro-

jektiranje in nadzor strojnih inštalacij
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Skrajšana firma: MAPA, d.o.o.
Sedež: 5270 Ajdovščina, Tovar-

niška 2a
Ustanovitelj: Pavlič Pavel, Vipava, Lože

40, vstop 19. 12. 1990, vložek 1,600.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Birsa Os-
kar, izstop 31. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1998:
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 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.; 4521 Splošna gradbena dela;
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; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 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 avtomobi-
lov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;

7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 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.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-202320a

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00189 z dne 23. 2. 1998
pri subjektu vpisa MAPA, d.o.o., inženi-
ring, projektiranje in nadzor strojnih in-
štalacij, sedež: Tovarniška 2a, 5271 Vi-
pava, pod vložno št. 1/01512/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča popravo skle-
pa opr. št. Srg 55/98 z dne 16. 2. 1998 z
vpisom pravilnega kraja s temile podatki:

Matična št.: 5467616
Sedež: 5270 Ajdovščina, Tovar-

niška 2a.

Rg-202323

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00112 z dne 17. 2. 1998 pri
subjektu vpisa GOSTOL LEASING, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Prvomajska 74, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01108/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5389739
Ustanovitelj: GOSTOL p.o., Nova Gorica

v stečaju, izstop 27. 1. 1998; NOVA
KREDITNA BANKA MARIBOR, d.d., Nova
Gorica, Kidričeva 11, vstop 29. 6. 1990,
vložek 21,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-202325

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00008 z dne 18. 2. 1998
pri subjektu vpisa ZIDAR, Gradbeno obrt-
no podjetje Vipava, d.o.o., sedež: Go-
riška cesta 43, 5271 Vipava, pod vložno
št. 1/00097/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja s temi-
le podatki:

Matična št.: 5072328
Ustanovitelj: VIPAVA INVEST 2, Poob-

laščena investicijska družba, d.d., izstop
3. 11. 1997; VIPAVA INVEST NANOS, Poob-
laščena investicijska družba, d.d., Nova Go-
rica, Kidričeva 7, vstop 3. 11. 1997, vložek
5,400.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-202326

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00494 z dne 18. 2. 1998
pri subjektu vpisa ŠAMPIONKA, d.d., Druž-
ba za proizvodnjo pralnih in čistilnih
sredstev ter prehrambenih proizvodov,
sedež: Bukovica 47a, 5292 Renče, pod
vložno št. 1/00192/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predložitev zapisnika
skupščine in spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5066549
Člani nadzornega sveta: Berlot Andrej,

Žgavc Stanko, Rutar Lado, Kosta Stanislav

in Vezjak Branislav, vsi izstopili 23. 5. 1997;
ter Birsa Egidij, Kosta Stanislav, Vezjak Bra-
nislav, Rutar Ladislav in Berlot Andrej, vsi
vstopili 23. 5. 1997.

Rg-202327
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00789 z dne 18. 2. 1998
pri subjektu vpisa ELEKTRO PRIMORSKA,
Javno podjetje za distribucijo električne
energije, popolna odgovornost, Nova
Gorica, Erjavčeva 22, sedež: Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/01335/00 vpisalo v sodni register te-
ga tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, skrajšane firme, ustano-
vitelja, kapital, spremembo dejavnosti, spre-
membo zastopnika, nadzorni svet in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5229839
Firma: ELEKTRO PRIMORSKA, Javno

podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d.

Skrajšana firma: ELEKTRO PRIMOR-
SKA, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 18.826,797.000 SIT
Ustanovitelji: Izvršni svet Skupščine Re-

publike Slovenije, izstop 18. 6. 1997; Sklad
Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 160, vstop 18. 6. 1997, vlo-
žek 768,482.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,
Dunajska 56, vstop 18. 6. 1997, vložek
126,771.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, vstop 18. 6. 1997,
vložek 110,137.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
Nova Gorica, vstopili 18. 6. 1997, vložili
95,977.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; Republika Slovenija, Ljubljana, vs-
top 18. 6. 1997, vložek 17.725,430.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skrt Karlo, Solkan, Milojke Štrukelj
38, razrešen 17. 6. 1997 ter dne 18. 6.
1997 ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev, razen za vse
sklenjene posle nad 80,000.000 SIT, po-
sle o prometu z nepremičninami nad
10,000.000 SIT, ter najemanju kreditov nad
50,000.000 SIT, je potrebno soglasje nad-
zornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Zagoričnik Sta-
ne, Bajec Jadran, Krumenaker Pavel, Va-
lenčič Dragan, Drašček-Buda Zdenka in Ru-
tar Zoran, vsi vstopili 18. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična
dela; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
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nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6420 Telekomunika-
cije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja agencije št. LP
01294/01945-1997/ST z dne 5. 9. 1997.

Rg-202328

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00047 z dne 19. 2. 1998
pri subjektu vpisa RE – BO, Podjetje za
racionalizacijo energije, ogrevalne in
hladilne tehnike, d.o.o., Brje, sedež: Brje
17b, 5263 Dobravlje, pod vložno
št. 1/02830/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, spremembo sedeža, družbenikov in de-
ležev ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5713056
Firma: RE – BO, Podjetje za racionali-

zacijo energije, ogrevalne in hladilne
tehnike, d.o.o.

Skrajšana firma: RE – BO, d.o.o.
Sedež: 5270 Ajdovščina, Tovar-

niška 2a
Ustanovitelj: Birsa Oskar, Branik, Branik

40, vstop 2. 12. 1992, vložek 1,600.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Pavlič Pa-
vel, izstop 31. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transport-
nih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi
po plinovodni mreži; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 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; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 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 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
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; 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; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 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.; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-202329
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00037 z dne 19. 2. 1998
pri subjektu vpisa SKOFER, Transport, tr-
govina, gradbeništvo, d.o.o., Dornberk,
sedež: Vodnikova 49, 5292 Dornberk,

pod vložno št. 1/00855/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, vstop in izstop
družbenikov, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
zastopnika in družbene pogodbe z dne
11. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5362725
Firma: TIANJIN IMPORT-EXPORT, Tr-

govina in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: TIANJIN IMPORT-

EXPORT, d.o.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Erjavče-

va 28
Ustanovitelji: Gorjan Jože, izstop 11. 12.

1997; Liu Chu Fei, Pordenone, De Paoli 4,
vstop 11. 12. 1997, vložek 536.333,34
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Liu Zhu-
xing, Adria Italia, Adria-Rovigo 40,vstop
11. 12. 1997, vložek 536.333,33 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Liu Qin Guang,
Torino, Via Bava 28, vstop 11. 12. 1997,
vložek 536.333,33 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gorjan Jože, razrešen 11. 12. 1997; di-
rektor Liu Qin Guang, imenovan 11. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Novič Marino, Nova Gorica, Pod gričem
48, Rožna dolina, imenovan 11. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998:
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sred-
stev; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 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
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; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
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na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo 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, mlečni-
mi 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
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 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
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi 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 kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in 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;
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; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;

52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
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.

Rg-202331
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00179 z dne 19. 2. 1998 pri
subjektu vpisa PRIMSELL TRADING, Trgo-
vina, zastopstva, storitve, d.o.o., sedež: Lu-
kežiči 1b, 5292 Renče, pod vložno
št. 1/01971/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5855772
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

MMP Vrtojba številka 2a.

Rg-202332
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00011 z dne 19. 2. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA COL,
sedež: Col 35, 5273 Col, pod vložno
št. 1/00083/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z odlokom z dne
27. 2. 1997, skrajšano firmo, spremembo
ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5082544
Skrajšana firma: OŠ Col
Ustanovitelj: Skupščina občine Ajdovšči-

na, izstop 27. 2. 1997; Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, vstop 27. 2. 1997, od-
govornost:  odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Irgl
Ivan, Vipava, Beblerjeva 25, razrešen 26. 1.
1998 kot ravnatelj ter ponovno imenovan za
zastopnika, ki kot ravnatelj zastopa zavod
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998: 221
Založništvo; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5551 Storitve menz;
6023 Drug kopenski potniški promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-202333
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00167 z dne 20. 2. 1998
pri subjektu vpisa MAX – ZAV., Podjetje
za zastopanje in posredovanje zavaro-
vanj, d.o.o., Kobarid, sedež: Idrsko
št. 19, 5222 Kobarid, pod vložno
št. 1/02825/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5710758
Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1998:

0125 Reja drugih živali; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2852 Splošna mehanična de-
la; 4511 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten;  5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5170 Druga trgovina na debelo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
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;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6601 Življenjsko zavaro-
vanje; 6602 Dejavnost pokojninskih skladov;
6603 Druga zavarovanja, razen življenjske-
ga; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaroval-
ništvu in pokojninskih skladih; 7010 Poslo-
vanje 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 8041 Dejavnost
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vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9500
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Rg-202334
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00153 z dne 20. 2. 1998
pod št. vložka 1/03774/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270508
Firma: ELIS ČUBEJ, Izvajanje in po-

sredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ELIS ČUBEJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5250 Solkan, IX. korpus 96
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čubej Marjan, Solkan, To-

minčeva 12, vstop 6. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Čubej Marjan, imenovan 6. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Čubej Ksenija, Solkan, Tominčeva 12, ime-
novana 6. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska 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; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 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; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
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; 7470
Čiščenje stavb; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-202336
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00166 z dne 23. 2. 1998
pod št. vložka 1/03776/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1274015
Firma: AGROSAL, Trgovsko podjetje,

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

govornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Pot v Žapu-

že 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Salihović Šemso, Ajdovšči-

na, Bevkova 11, vstop 12. 2. 1998, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Šalihović Azemina, Lopare, Koraj 19, vstop
12. 2. 1998, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Salihović Šemso, imenovan 12. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev; proku-
ristka Salihović Azemina, imenovana 12. 2.
1998, prokurist Potrata Mojmir, Ajdovščina,
Bevkova 3, imenovan 12. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov
in drugih agrokemičnih izdelkov; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 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 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge 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; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in

dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5151 Trgovi-
na 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; 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 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;
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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; 5248
Trgovina 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 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 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); 6010
Železniški promet; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, se-
žiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistil-
nih naprav; 90005 Druge storitve javne hi-
giene; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-202337
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00190 z dne 23. 2. 1998
pri subjektu vpisa JOKR, Eksport, import,
prevozi, trgovina, gostinstvo, d.o.o.,
Predmeja 92, 5270 Ajdovščina, sedež:
Predmeja 92, 5270 Ajdovščina, pod vlož-
no št. 1/01493/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5685591
Firma: JOKR, Transport, trgovina, go-

stinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: JOKR, d.o.o.

Rg-202339
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00186 z dne 23. 2. 1998
pri subjektu vpisa SOČA, Vodnogospodar-
sko podjetje, p.o., Nova Gorica, sedež:
Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00135/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5151490
Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1998:

05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 14110
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
14500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin,
d.n.; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 26660 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
26820 Proizivodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov;  41000 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45230 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45500 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo;  55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 61200 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 72300 Obdelava podatkov; 72400 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 92512 Dejav-
nost arhivov; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-202342
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00057 z dne 24. 2. 1998
pri subjektu vpisa BIK, d.o.o., industrijsko
krojaštvo Ajdovščina, sedež: Lokavec
41a, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/02603/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5655439
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Blažko Majda, Ajdovščina, Lokavec
41a, imenovana 18. 6. 1992.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1998:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-

izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih teksti-
lij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih obla-
čil; 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; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtnina-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespeciali-
ziranih 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 brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina 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 pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
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in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah;  55402 Točenje pijač in napitk-
ov v diskotekah in nočnih barih; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 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; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic.

Rg-202346
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00162 z dne 25. 2. 1998
pod št. vložka 1/03779/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277332
Firma: C-IMTEX, d.o.o., Notranja in zu-

nanja trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; Nova
Gorica

Skrajšana firma: C-IMTEX, d.o.o., Nova
Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5000 Nova Gorica, Iztokova
23, Kromberk

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Cuznar Irena, in Cuznar

Mateja, obe Nova Gorica, Iztokova 23, Krom-
berk, vstopili 22. 12. 1997, vložili po
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cuznar Irena, imenovana 22. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 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 pro-
daji 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; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 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 drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 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 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; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-202349
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00182 z dne 25. 2. 1998
pri subjektu vpisa MIHELJ, d.o.o., Pro-
izvodnja, servisiranje in trgovina Brje,
sedež: Brje 55, 5263 Dobravlje, pod vlož-
no št. 1/02349/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5773458
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Mihelj Miloš, Dobravlje, Brje 55, ime-
novan 17. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja

ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 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; 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; 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; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
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Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na

drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-202352
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00169 z dne 26. 2. 1998
pri subjektu vpisa KOPI, Kovinarstvo, orod-
jarstvo in projektiranje, d.o.o., Vrtojba,
sedež: 9. septembra 32, Vrtojba, 5290
Šempeter pri Gorici, pod vložno
št. 1/02308/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča izstop družbenika in spremem-
bo poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5588006
Ustanovitelj: Ferjančič Valter, izstop

14. 1. 1997; Markič Sandor, Nova Gorica,
Streliška 8, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,928.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-202353
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00019 z dne 26. 2. 1998
pri subjektu vpisa AUTOCOMMERCE,
d.o.o., za notranjo in zunanjo trgovino z
avtomobili in deli, Nova Gorica, sedež:
Bevkov trg 6, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03049/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5756804
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Cuznar Janez, razrešen 30. 4. 1997, di-
rektor Jugovič Matjaž, Ljubljana, Ulica Meto-
da Mikuža 8, imenovan 1. 5. 1997, kot v.d.
direktorja, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-202354
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00199 z dne 26. 2. 1998
pri subjektu vpisa EXCEL INTERNATIO-
NAL, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Predmeja, sedež: Predmeja, 5270 Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/03141/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in skrajšane firme, spremembo se-
deža, razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter pro-
kurista s temile podatki:

Matična št.: 5768497
Firma: EXCEL INTERNATIONAL, Pro-

izvodnja in trgovina, d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: EXCEL INTERNATIO-

NAL, d.o.o., Ajdovščina
Sedež: 5263 Dobravlje, Dobravlje, št. 9
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Boštjančič Franc, Ajdovščina, Lavri-
čeva 9, imenovan 1. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregni-
ranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezane-
ga in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 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 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;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi 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
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 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
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
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mi 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; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih 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; 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.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe.

Rg-202355
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00202 z dne 27. 2. 1998
pri subjektu vpisa KONSTRUKTOR MA-
GAJNE, Gradbeništvo in mala energeti-
ka, d.o.o., Solkan, sedež: Borisa Kalina
77, 5250 Solkan, pod vložno
št. 1/00889/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5371490
Dejavnost, izbrisana dne 27. 2. 1998:

6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založni-

9 771318 918011

  ISSN 1318-9182

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod
Uradni list Republike Slovenije – Direktor Marko Polutnik – Priprava ČZ Uradni list, Tisk
Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si – e-mail: info@uradni-list.si

štvo; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju družboslovja in humanistike;
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; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74810 Fotografska dejavnost; 74831
Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje.

Vsebina

Sodni register 4393
Koper 4393
Kranj 4454
Ljubljana 4480
Nova Gorica 4519

Obvestilo

Naročnike uradnih objav v Uradnem listu RS obveščamo, da lahko besedila za objavo
posredujejo bodisi po pošti ali po faksu 061/12-50-199 ali pa jih oddajo osebno na  sedežu
uredništva. Rok za sprejem oglasov je teden dni pred objavo. Oglasi, ki jih uredništvo
prejme najpozneje v petek, so torej objavljeni v Uradnem listu RS, ki izide praviloma
naslednji petek.

Hvala za razumevanje.
Uredništvo


