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Sodni register

KOPER

Rg-200529
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03399 z
dne 19. 12. 1997 pri subjektu vpisa GRAJ,
trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o., So-
cerb, sedež: Socerb 7, 6275 Črni kal,
pod vložno št. 1/03655/00 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.: 5703387
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Graj Milan, Črni kal, Socerb

7, vstop 1. 12. 1992, vložek 1,600.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-200536
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00482
z dne 2. 12. 1997 pri subjektu vpisa
MAONA, - Turizem, trgovina in galerija,
d.o.o., Piran, sedež: Cankarjevo nabrež-
je 7, 6330 Piran, pod vložno
št. 1/00789/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5317649
Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:

5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;

5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 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; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 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; 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; 6024 Cestni tovorni
promet; 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; 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; 7133

Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-200591
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01143 z
dne 10. 12. 1997 pri subjektu vpisa VIM-
PRO, Trgovinsko podjetje, d.o.o., sedež:
Zelena ulica 2, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/02397/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in dopolni-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5511437
Sedež: 6310 Izola, Zelena ulica 6
Dejavnost, vpisana dne 10. 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; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810  Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
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Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve.

Rg-201238
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00929 z
dne 13. 1. 1998 pri subjektu vpisa MULTI-
TEC – Strojni in elektrotehnični inženi-
ring, d.o.o., Ankaran, sedež: Cahova 5,
6280 Ankaran, pod vložno
št. 1/02638/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in skraj-
šane firme, povečanje osnovnega kapitala
in vložka, spremembo družbenika, uskladi-
tev dejavnosti, spremembo zastopnika in
uskladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5547997
Firma: MULTITEC, posredništvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: MULTITEC, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanovitelj: Peruffo Sergio, izstop

21. 10. 1996; Kruljc Milan, Ankaran, Ca-
hova 5, vstop 8. 11. 1991, vložek
1,515.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Peruffo Sergiu, ki je bil razrešen 25. 10.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 28400 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 28610 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.180:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-201249
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00460 z
dne 14. 1. 1998 pri subjektu vpisa IDEL –
podjetje za gostinstvo in trgovino, d.o.o.,
Izola, sedež: Kidričevo nabrežje 10,
6310 Izola, pod vložno št. 1/03681/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5708656
Firma: IDEL, podjetje za gostinstvo in

trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: IDEL, d.o.o.
Sedež: 6216 Podgorje, Podgorje 1

Rg-201282
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01620 z
dne 22. 1. 1998 pri subjektu vpisa PIVKA,
perutninski kombinat, p.o., Neverke 30,
6256 Košana, sedež: Neverke 30, 6256
Košana, pod vložno št. 1/00266/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje v d.d.: spremembo fir-
me in skrajšane firme, osnovni kapital in
ustanovitelje, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo, spremembo zastopni-
kov, začasni nadzorni svet in statut s temile
podatki:

Matična št.: 5151406
Firma: PIVKA, perutninarstvo, d.d.
Skrajšana firma: PIVKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 800,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, udeleženci
notranjega odkupa, udeleženci interne raz-
delitve in zadružni upravičenec KZ PE-
RUTNINARJEV Pivka, z.o.o., Košana, Ne-
verke 30, vstopili 20. 11. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Glažar Franc in vodja finančno-knji-
govodskega sektorja Mihelj Vojko, razreše-
na 24. 11. 1997; Plahuta Primož, Ajdovšči-
na, Cesta IV. korpusa 74, imenovan 24. 11.
1997 za direktorja začasne uprave, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bizjak Marko,
Lenarčič Maksimiljan, Morel Ivan, Oblak
Leopold in Šibenik Edi, vsi vstopili 20. 11.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0142 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače živa-
li; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
1585 Proizvodnja testenin; 1830 Strojenje
in dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 2415 Proizvodnja gnojil in dušiko-
vih spojin; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4100 Zbi-
ranje, čiščenje in distribucija vode; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5222

Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5551 Sto-
ritve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
8520 Veterinarstvo; 90003 Ravnanje s po-
sebnimi odpadki; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Statut z dne 20. 11. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 01400/01181-1997/BR z dne
15. 12. 1997.

Rg-201956
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01226 z
dne 18. 2. 1998 pri subjektu vpisa FREEP-
RESS, novinarska agencija, d.o.o., Se-
žana, sedež: Partizanska 33b, 6210 Se-
žana, pod vložno št. 1/03483/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5675324
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Maver Rok, razrešen 13. 3. 1997;
direktor Ukmar Aljoša, Sežana, I. tankovske
brigade 1, ki zastopa družbo brez omejitev,
in zastopnik Di Davide David, Sežana, Ivana
Rozmana 7, ki kot pomočnik direktorja za-
stopa družbo brez omejitev, oba imenovana
13. 3. 1997.

Rg-202359
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00176 z
dne 19. 2. 1998 pri subjektu vpisa A & G, -
Trgovina, turizem in storitve, d.o.o., Ko-
per, sedež: Čevljarska 27, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/03705/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5706777
Ustanoviteljica: Monterosso Giuseppe,

izstop 30. 1. 1997; Corongiu Ida, Bresso,
Milano, Italija, Via Vitorio Veneto 9/F, vstop
30. 1. 1997, vložek 317.510,40 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-202361
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00295 z
dne 3. 2. 1998 pri subjektu vpisa MAKRO
5, Podjetje za inženirnig, organizacijo in
svetovanje, d.o.o., Koper, sedež: Glago-
ljaška 8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00730/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, družbeni-
kov in poslovnih deležev, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo ter izbris za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5296692
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 30
Ustanovitelji: Habjan Marjan, Koper, Ve-

gova 22, in Žigante Rajko, Koper, Bežkova
št. 6, vstopila 14. 11. 1989, vložila po
2,045.709,80 SIT, odgovornost: ne  odgo-
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varjata; Glavan Darko in Gorjanc Peter, iz-
stopila 20. 12. 1996; MAKRO 5, d.o.o.,
Koper. Vojkovo nabrežje 30, vstopil 20. 12.
1996, vložil 28,639.937,20 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorjema Glavan Darku in Gorjanc Pe-
tru, ki sta bila razrešena 17. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
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.; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 40301 Proizvodnja pare
in tople vode; 40302 Distribucija pare in
tople vode; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,

pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim 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.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
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; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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.; 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;  73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 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
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tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje;  7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 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.

 Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: razen revizijske dejavnosti; 74.60:
samo varovanje.

Rg-202373
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00667 z
dne 3. 2. 1998 pri subjektu vpisa POSTO-
JNSKA JAMA, turizem, p.o., Postojna, se-
dež: Jamska cesta 30, 6230 Postojna,
pod vložno št. 1/01263/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje v d.d.: spremembo firme in skrajšane
firme, ustanovitelje in osnovni kapital, uskla-
ditev dejavnosti, spremembo zastopnikov,
člane začasnega nadzornega sveta in statut
s temile podatki:

Matična št.: 5004365
Firma: POSTOJNSKA JAMA, TURI-

ZEM, d.d.
Skrajšana firma: POSTOJNSKA JAMA,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 348,308.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad za razvoj Republike

Slovenije, Ljubljana, Kotnikova 28, Sloven-
ski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala uli-
ca 5, Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Mala uli-
ca 5, delavci na podlagi interne razdelitve in
delavci na podlagi notranjega odkupa, vsto-
pili 6. 2. 1997, odgovornost: ne  odgovarja-
jo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mar-
kovčič Albin in Peter Habič, razrešena
31. 1. 1997; direktor Vekar Ivan, Postojna,
Studenec 4, imenovan 31. 1. 1997 za za-
časnega direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Šajn Srečko,
Smrdelj Marja, Pavčič Ladislav, Čuk Edvard
in Pranjić Jure, vstopili 30. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1998:
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
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; 2852 Splošna mehanična dela;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v

drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; 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; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti;  7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92521 Dejavnost
muzejev; 92522 Varstvo kulturne dedišči-
ne; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92711 Prirejanje kla-
sičnih iger na srečo; 92712 Dejavnost igral-
nic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
razen revizijske dejavnosti.

Statut z dne 6. 2. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 01068/01321-1997/ST z dne
14. 5. 1997.

Rg-202375
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00790 z
dne 29. 1. 1998 pri subjektu vpisa VRTEC
IZOLA, ASILO ISOLA, sedež: OF 15,

6310 Izola, pod vložno št. 1/00027/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in nov odlok o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5049733
Firma: VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZA-

VOD VRTEC MAVRICA IZOLA, ENTE PUB-
BLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE
ASILO MAVRICA ISOLA

Pravnoorg. oblika: zavod
Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1998:

80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Odlok o ustanovitvi z dne 8. 4. 1997.

Rg-202380
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01103 z
dne 13. 2. 1998 pod št. vložka
1/05407/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v Ljubljani: preobliko-
vanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapita-
la in družbenikov, razširitev dejavnosti in
spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5931835
Firma: MAROT MV – gradbene in dru-

ge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAROT MV, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Gregorčičeva 38
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Vujmilović Milorad in Marot

Ljubinka, izstopila 9. 6. 1997; Vujmilović
Milorad, Izola, Mirna pot 1, vstopil 9. 6.
1997, vložil 1,510.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vuj-
milović Milorad, razrešen 9. 6. 1997 kot
zastopnik in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev; Marot Ljubin-
ka, Ljubljana, Ipavčeva ulica 6, razrešena
9. 6. 1997 kot direktorica in imenovana za
prokuristko.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1996:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 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; 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
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z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina 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;
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; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-

sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 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;
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; 6024 Cestni tovorni
promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/27324/00 s firmo: MAROT IN
DRUŽBENIK, trgovina, gostinstvo in stori-
tve, d.n.o.

Rg-202388
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01518 z
dne 29. 1. 1998 pri subjektu vpisa GLG,
projektiranje, d.o.o., sedež: Barižoni 24,
6280 Ankaran, pod vložno
št. 1/00973/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5401321
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 23
Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 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; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-202389
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01536 z
dne 9. 2. 1998 pod št. vložka 1/05402/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev s temile podatki:

Matična št.: 1253514
Firma: ANGIOMEDIC, trgovina in sto-

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

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska

109
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bogdanovich Danilo, Sgo-

nico, Italija, Gabrovizza 97, vložil 900.000
SIT, in Gnesda Moreno, Trieste, Italija, Via
Carlo de Marchesetti 23, vložil 600.000
SIT – vstopila 10. 10. 1997, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bogdanovich Danilo, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Žigon Nikolaj,
Renče, Žigoni 48, imenovana 14. 11.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 9. 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; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
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50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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; 6024 Cestni
tovorni 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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 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;  73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eskperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415

Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpišejo so omejitve pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: razen revizijske dejavnosti.

Rg-202402
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01658 z
dne 16. 2. 1998 pri subjektu vpisa JIG,
d.o.o., proizvodnja, trgovina in turizem,
Koper, sedež: Pristaniška 2, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02809/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka, spre-
membo podatkov pri družbeniku, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo ter
uskladitev aktov s temile podatki:

Matična št.: 5566142
Firma: JIG, proizvodnja, trgovina in tu-

rizem, d.o.o.
Skrajšana firma: JIG, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Kidričeva 37
Osnovni kapital: 1,774.000 SIT
Ustanovitelj: Jakomin Igor, Koper, Pri ve-

likih vratih 24, vstop 6. 2. 1992, vložek
1,774.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 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 brez veterinarskih sto-
ritev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1412 Prido-
bivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pri-
dobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gra-
moza in peska; 1422 Pridobivanje gline in
kaolina; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega; 1512 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
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sa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
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; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna me-
talurgija; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo

čolnov za razvedrilo in šport; 3621 Kovanje
kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja naki-
ta in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z

ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
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5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 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;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 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 pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 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.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
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.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
92.712: samo igre na igralnih avtomatih zu-
naj igralnic.

Rg-202410
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00145 z
dne 28. 1. 1998 pri subjektu vpisa DO-
MINEX – gradbeništvo in trgovina, d.o.o.,
Koper, sedež: Velika vrata 4, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/04662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme in sedeža, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter uskladitev družbene pogodbe z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5826900
Firma: DOMINEX, Gradbeništvo in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: DOMINEX, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska ulica 12
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1998:

1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 1450 Pridobi-
vanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Pro-
izvodnja mavca; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 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
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4544 Soboslikars-
ka in steklarska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje 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; 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
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-
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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; 52482 Dejavnost cvetličarn; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni 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; 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.; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 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; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
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; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
5118: razen farmacevtskih izdelkov; 6713:
samo menjalnice in zastavljalnice.

Čistopis družbene pogodbe z dne 23. 1.
1998.

Rg-202413
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01076 z
dne 29. 1. 1998 pri subjektu vpisa OR –
STAMP, orodjarstvo, trgovina in pro-
izvodne storitve, d.o.o., Koper, sedež:
Kmečka 23, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03260/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah: spremembo firme in skraj-
šane firme, povečanje osnovnega kapitala
in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5646081
Firma: OR – STAMP, orodjarstvo, tr-

govina in proizvodne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OR – STAMP, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lazar Boris, Koper, Prisoje

2, vstop 9. 4. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-202417
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01623 z
dne 18. 2. 1998 pri subjektu vpisa YACHT-
CAR, Trgovinsko podjetje, d.o.o., Izola,
Volaričeva 11, sedež: Volaričeva 11,
6310 Izola, pod vložno št. 1/00823/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah:
spremembo firme in skrajšane firme, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov, spre-
membo podatkov pri družbenici in uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5315859
Firma: YACHT-CAR, Trgovinsko pod-

jetje, d.o.o., Izola
Skrajšana firma: YACHT-CAR, d.o.o.,

Izola
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Braico Daniela, Izola, Korte

12a, in Pugliese Marino, Izola, B. Magajne
7, vstopila 8. 12. 1998, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-202418
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01737 z
dne 30. 1. 1998 pri subjektu vpisa PRIMO
– export in trgovina z drogerijskim bla-
gom, d.o.o., Postojna, sedež: Ulica Fran-
ca Smrduja 8, 6230 Postojna, pod vlož-
no št. 1/01168/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah: spremembo firme, po-
večanje osnovnega kapitala in vložkov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo in uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5361818
Firma: PRIMO, izvoz in trgovina z dro-

gerijskim blagom, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ogrizek Marija in Ogrizek

Bernard, oba iz Postojne, Ulica Franca Smr-

duja 8, vstopila 28. 2. 1990, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1998:
0125 Reja drugih živali; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 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; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 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; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-202420
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01912 z
dne 9. 2. 1998 pri subjektu vpisa TECNO
PROFILE, proizvodnja, trgovina, finanč-
ne in komercialne storitve, d.d., Koper,
sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/03708/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.d. v d.o.o.: spremembo firme in skraj-
šane firme, povečanje osnovnega kapitala
in vložkov, spremembo družbenikov in tipa
zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5705215
Firma: TECNO PROFILE, proizvodnja,

trgovina, finančne in komercialne stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana firma: TECNO PROFILE,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Terzi Enrico, Terzi Sandoni

Adriana, Terzi Alberto, Terzi Laura in Marc
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Pavel, izstopili 19. 5. 1994, ter Mihovec
Janez, izstopil 16. 9. 1993; THURLOW IN-
VESTMENTS LIMITED, Douglas, Otok Man,
19 Peel Road, vstopil 19. 5. 1994, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Marc Pavel, Portorož, Fizine 15, razrešen
18. 5. 1994 kot v.d. direktorja in imenovan
za direktorja, ki kot poslovodja zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-202429
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00788 z
dne 25. 2. 1998 pri subjektu vpisa BITEX
TRADE, d.o.o., posredovanje, trgovina in
inženiring, sedež: Vojkovo nabrežje 38,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04886/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov in podelitev prokure s
temile podatki:

Matična št.: 5887208
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Deško Marko, razrešen 27. 8. 1996;
Molin Vitali, Martupol, Avenija Nalhimova 50-
10, razrešen 27. 8. 1996 kot komercialni
direktor in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in prokuristka Mi-
hajlović Anica, Ankaran, Kolomban 63, ime-
novana 27. 8. 1996.

Rg-202430
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00805 z
dne 5. 2. 1998 pri subjektu vpisa AMBRO-
SI, montaža, gradbeništvo, projektiranje
in komercialni posli, k.d., sedež: Barka
58, 6217 Vremski Britof, pod vložno
št. 1/04425/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje v d.o.o.: spre-
membo firme in skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo tipa zastopnika in proku-
ro s temile podatki:

Matična št.: 5801303
Firma: AMBROSI, montaža, gradbe-

ništvo, projektiranje in komercialni po-
sli, d.o.o.

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ambrosi Igor, Trst, Italija,

Via dei Moreri 7/2, vložil 375.000 SIT, in
Ambrosi Silvano, Trst, Italija, Via Camaur 3,
vložil 1,125.000 SIT – izstopila iz k.d. in
vstopila v d.o.o. 12. 9. 1996, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Bernetič Slavko, Sežana, Kopriva 2b,
imenovan 12. 9. 1996, in Ambrosi Igor, raz-
rešen 12. 9. 1996 kot komplementar in
imenovan za direktorja, ki za sklepanje prav-
nih poslov, katerih vrednost presega
50.000 SIT, ter ne glede na vrednost za
sklepanje poslov, ki se nanašajo na obre-
menitev ali odtujitev nepremičnin družbe,
dajanje poroštev, najemanje kreditov in po-
sojil, sprejem čekovne ali menične obveze
ter za odpust dolga, potrebuje soglasje
skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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;
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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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;
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
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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; 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.;
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; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
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;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-202439
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00329 z
dne 20. 2. 1998 pod št. vložka
1/05410/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5943116
Firma: GERB – Proizvodnja in prodaja

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

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Dantejeva 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Brecelj Egon in Brecelj

Goran, oba iz Izole, Malija 110, vstopila
16. 4. 1996, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Brecelj Egon, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Brecelj Goran, imeno-
vana 16. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 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; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, opravlja družba dejavnost: samo me-
njalnice.

Rg-202446
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00619 z
dne 12. 2. 1998 pri subjektu vpisa NE-
VING, trgovina, Izola, d.o.o., sedež: Pitto-
nijeva 11, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/01894/00 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.: 5481236
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Petretić Nevijo, Izola, Pitto-

nijeva 11, vstop 20. 9. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1998:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 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;
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;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
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); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
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; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnosti: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Rg-202448
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00623 z
dne 2. 2. 1998 pri subjektu vpisa QUALITY
SERVICE, d.o.o., trgovina, posredništvo
in storitve, sedež: Cesta Zore Perello Go-
dina 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02559/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, družbeni-
kov in deležev, uskladitev dejavnosti in spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5534313
Sedež: 6280 Ankaran, Cesta na Pri-

sojo 2
Ustanovitelj: Dončič Roberto, izstop

17. 6. 1996; Murkovič Damir, Ankaran, Ce-
sta na Prisojo 2, vstop 29. 8. 1994, vložek
1,535.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dončič Roberto, razrešen 17. 6.
1996; prokurist Gorela Robert, Koper, Beb-
lerjeva 12, imenovan 20. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1998:
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; 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.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 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
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prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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;
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; 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; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti 67.13 - Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice.

Rg-202452
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00678 z
dne 18. 2. 1998 pri subjektu vpisa
TAPLES, podjetje za obdelavo lesa, fi-
nalizacijo, tapetništvo in trgovino, d.o.o.,
Bač 43a, sedež: Bač 43a, 6250 Ilirska
Bistrica, pod vložno št. 1/01518/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah: spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
vložkov, dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5424310
Firma: TAPLES, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Bač 72, 6253 Knežak
Sedež: 6253 Knežak, Bač 72
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zadelj Jožef, Ilirska Bi-

strica, Bač 50c, in Žele Bojan, Ilirska Bi-
strica, Bač 19, vstopila 22. 5. 1990, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Žele Bojan, razrešen 24. 7. 1996;
direktor Zadelj Jožef, imenovan
22. 5. 1990, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 6024 Cestni tovorni promet;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-202456
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00833 z
dne 20. 2. 1998 pri subjektu vpisa CASSA
DI RISPARMIO DI TRIESTE, PRED-
STAVNIŠTVO KOPER, sedež: Pristaniška
8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05190/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5880688
Firma: CASSA DI RISPARMIO DI TRI-

ESTE, BANCA S. p. A, PREDSTAVNIŠTVO
KOPER

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1998:
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-202467
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00985 z
dne 17. 2. 1998 pri subjektu vpisa JOINEX

– svetovanje, izobraževanje, gradbeniš-
tvo, d.o.o., Kobdilj št. 5f, Štanjel, sedež:
Kobdilj 5f, 6222 Štanjel, pod vložno
št. 1/02503/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5846048
Firma: JOINEX – dispanzer za mental-

no zdravje, svetovanje, izobraževanje,
gradbeništvo, d.o.o., Štanjel

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1998:
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; 1533 Druga predelava in konzer-
viranje sadja in vrtnin; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 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; 1715 Sukanje
in priprava naravne svile ter sukanje in tek-
sturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega ti-
pa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikan-
ke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česan-
ke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tka-
nje druge tekstilne preje; 1730 Plemenite-
nje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810  Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2613 Proizvodnja votlega ste-
kla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
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keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne ke-
ramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izo-
lacijskih elementov iz keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2670 Ob-
delava naravnega kamna; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 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; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem

in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-

javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 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;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eskperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavno-
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sti, d.n.; 85323 Dejavnost dobrodelnih or-
ganizacij; 85324 Druge socialne dejavno-
sti; 9133 Dejavnost drugih organizacij;
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.; 92521 Dejavnost muzejev;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti 74.12 pa je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-202468
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01003 z
dne 20. 2. 1998 pri subjektu vpisa MANO,
grafične in reklamne storitve, d.o.o., Ilir-
ska Bistrica, Vrbovo 4a, sedež: Vrbovo
4a, 6250 Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 1/01657/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5438900
Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli

in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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;  5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7260 Druge računalniške dejavnosti;  7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki; pri dejavnosti 74.12 pa je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-202755
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00825 z
dne 3. 2. 1998 pri subjektu vpisa PO –
MO, proizvodno trgovsko podjetje, uvoz
– izvoz, d.o.o., Dekani, sedež: Dekani 3a,
6271 Dekani, pod vložno št. 1/01240/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, osnovnega kapitala in
vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5373751
Osnovni kapital: 124,110.452,20 SIT
Ustanovitelj: KEMIPLAS, Kemična indu-

strija in trgovina, d.o.o., Dekani 3a, vstop
18. 4. 1997, vložek 122,474.004 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-202759
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00748 z

dne 3. 2. 1998 pri subjektu vpisa IDEAL
MUSIC, trgovina, svetovanje, storitve,
d.o.o., sedež: Pristaniška 14, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/04003/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5753791
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 38

Rg-202761
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01269 z
dne 3. 2. 1998 pri subjektu vpisa CALE,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Komen
144, 6223 Komen, pod vložno
št. 1/04560/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5821061
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska

c. 109

Rg-203205
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01046 z
dne 17. 3. 1998 pri subjektu vpisa IWIMAR,
d.o.o., trgovina, proizvodnja, consulting
Izola, Razgled 2, sedež: Razgled 2, 6310
Izola, pod vložno št. 1/02431/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka, spremem-
bo družbenika in zastopnika ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5528178
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Ivan, Izola, Drevo-

red 1. maja 6, vstopil 5. 4. 1991, in Frane-
tič Lucijana, Izola, Razgled 2, vstopila
20. 12. 1993, vložila po 754.500 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Franetič Lucijana, imenovana 5. 5.
1994, kot predsednica skupščine zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-203207
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02639 z
dne 5. 3. 1998 pri subjektu vpisa MERIDI-
ANA, pletenine, trgovina in proizvodnja
tekstila, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška
14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03669/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah: uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnikov ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5577012
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Štok Katja, Ankaran, Ivančičeva 6,
imenovana 7. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1998:
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-
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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 Trgivna na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;  5141
Trgovina na debelo s tekstilom;  5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo;  5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati;  5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili;  5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko;  5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be;  5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi;  5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami;  5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo;  5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi;  5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki;  5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki;  5161 Trgovina na de-

belo z obdelovalnimi stroji;  5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji;  5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo;  5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo;  5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem;  5170 Druga trgovi-
na na debelo;  5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili;  5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah;  5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
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 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati;  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;  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 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;  5552 Priprava in dostava
hrane (catering);  6010 Železniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 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.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov 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; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-

kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-203209
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03062 z
dne 17. 3. 1998 pri subjektu vpisa AREA,
Opremljanje, svetovanje, načrtovanje in
trgovina, d.o.o., Izola, Arredamenti, con-
sulenza, progettazione e commercio, S.
r.l., Isola, sedež: Morova 25, 6310 Izola,
pod vložno št. 1/01945/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o.: spremembo firme in skraj-
šane firme, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5493552
Firma: AREA, SERGIJ TOMŠIČ IN DRU-

GI, d.n.o., Projektiranje, svetovanje in tr-
govina, Izola

Skrajšana firma: AREA, Sergij Tomšič
in drugi, d.n.o., Izola

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelj: Tomšič Sergij in Kohek
Branka, oba iz Izole, Gramscijeva ul. 12,
izstopila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o. 26. 1.
1998, odgovornost:  odgovarjata s svojim
premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo.

Rg-203212
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00973 z
dne 10. 3. 1998 pri subjektu vpisa OS-
NOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA, p.o.,
sedež: Sp. Škofije 40d, 6281 Škofije,
pod vložno št. 1/00012/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje v javni
zavod, spremembo firme in ustanovitellja,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5084822001
Firma: OSNOVNA ŠOLA OSKARJA

KOVAČIČA ŠKOFIJE
Ustanoviteljica: Občinski ljudski odbor

Koper, izstop 22. 11. 1996; Mestna obči-
na Koper, Koper, Verdijeva 10, vstop
22. 11. 1996, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Jerman Vlasta, Škofije, Spodnje
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Škofije 124h, ki od 1. 9. 1997 kot ravnate-
ljica zastopa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1998:
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-203214
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00555 z
dne 24. 3. 1998 pri subjektu vpisa GRA-
VERSTVO, d.o.o., storitveni center, Ko-
per, sedež: Pristaniška 27a, 6000 Ko-
per,pod vložno št. 1/00180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov – prenos poslovnega deleža in spre-
membo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5072450
Ustanovitelj: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, in PID Zlati medaljon, d.d., izstopili
26. 2. 1996; Krmac Edi, Koper, Kampel
1b, vstopil 14. 10. 1994, vložil 1,050.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, Ljubljana, izsto-
pil 7. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kr-
mac Edi, Koper, Kampel 1b, razrešen
30. 3. 1995 kot v.d. direktorja in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-203223
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00466 z
dne 11. 3. 1998 pri subjektu vpisa BPH
BONA FIDE – Borzna posredniška hiša,
d.o.o., Koper, sedež: Cesta Zore Perrel-
lo Godina 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04443/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov, poslovnih dele-
žev, dejavnosti in zastopnikov, člane nad-
zornega sveta ter spremembo in dopolnitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5807989
Osnovni kapital: 50,000.000 SIT
Ustanovitelji: BONA FIDE, d.d., Koper,

izstopil 23. 12. 1996; Kenda Bojan, Porto-
rož, Zatišje 4, vložil 4,800.000 SIT, Pintar
Borut, Šmarješke toplice 251, vložil
2,700.000 SIT,  Demšar Brigita, Koper,
Garibaldijeva 1, vložila 2,700.000 SIT, Rojc
Jožef, Podgorje 34, vložil 2,700.000 SIT,
Vrčkovnik Stanislav, Koper, Puntarska 2,
vložil 9,000.000 SIT, Debevec Dušan, Ko-
per, Vena Pilona 6, vložil 2,700.000 SIT,
Radešič Ondina, Portorož, Parecag 156,
vložila 2,700.000 SIT, in Černetič Simon,
Ilirska Bistrica, Hrib svobode 7, vložil
2,700.000, ki so vstopili 23. 12. 1996, ter
Adamič Drago, Izola, Šared 26c, vložil
20,000.000 SIT, ki je vstopil 21. 3. 1997 -
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Gla-
van Darko, Koper, Benčičeva 6, razrešen
26. 3. 1997 kot direktor in imenovan za
generalnega direktorja, zastopnik Debevec
Dušan, razrešen in ponovno imenovan
26. 3. 1997, Černetič Simon, imenovan
26. 3. 1997 za direktorja trgovanja z vred-
nostnimi papirji, vsak od njih zastopa druž-

bo z omejitvijo, da pogodbe o odtujitvi ne-
premičnin lahko sklepa le na podlagi pred-
hodnega soglasja skupščine, pogodbe o
investicijah in najemanju posojila ali kredita,
ki presegajo tolarsko protivrednost zneska
100.000 DEM na dan sklenitve posla do
zneska 500.000 DEM s soglasjem nadzor-
nega sveta, nad tem zneskom pa s soglas-
jem skupščine, ter Demšar Brigita, razreše-
na 26. 3. 1997 kot zastopnica in imenova-
na za prokuristko.

Člani nadzornega sveta: Adamič Drago,
predsednik, Kenda Bojan in Pintar Borut,
vstopili 21. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Čistopis družbene pogodbe z dne 1. 4.
1997.

Rg-203225
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01304 z
dne 19. 3. 1998 pod št. vložka
1/05421/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev – preoblikovanje iz
TOZD Kraške lekarne s temile podatki:

Matična št.: 1227564
Firma: KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA

BISTRICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Gregor-

čičeva 8
Ustanoviteljice: Občina Sežana, Sežana,

Partizanska 4, vstop 20. 2. 1992, Občina
Ilirska Bistrica, Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
vstop 21. 1. 1993, in Občina Postojna, Po-
stojna, Ljubljanska 4, vstop 31. 3. 1992,
odgovornost:  odgovarjajo s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Brus Ivanka, Postojna, Bukovje 46,
imenovana 14. 4. 1997 kot v.d. direktorja
zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1998:
2442 Proizvodnja farmacevtskih prepara-
tov; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 8520 Veteri-
narstvo.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 85.20:
od tega preskrba z zdravili, mamili in strupi
za uporabo v veterinarski medicini.

Subjekt je nastal iz TOZD Kraške lekar-
ne, Ilirska Bistrica, o.sub.o., v sestavi de-
lovne organizacije Zdravstveni center Ko-
per, o.o., (vl. št. 1/526/07), na podlagi od-
loka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške
lekarne, Ilirska Bistrica, z dne 21. 1. 1993.

Rg-203227
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01547 z
dne 12. 3. 1998 pri subjektu vpisa IKOS –
Inženiring, klima, ogrevanje, servis,
d.o.o., Ilirska Bistrica, sedež: Gregorči-
čeva 21a, 6250 Ilirska Bistrica, pod vlož-
no št. 1/02454/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, dopolni-
tev dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5521084

Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Strma
pot 8

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prosen Marjan, Ilirska Bistrica, Strma
pot 8, razrešen 31. 12. 1997 in ponovno
imenovan 1. 1. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1998:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2222 Drugo tiskarstvo; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 4030 Oskrba s paro
in toplo vodo; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 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;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
razen revizijske dejavnosti.

Rg-203228
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01550 z
dne 5. 3. 1998 pri subjektu vpisa KAM,
Trgovina, kooperacija, marketing in za-
stopanje, d.o.o., Koper, Škocjanska pot
3, sedež: Škocjanska pot 3, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/01291/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: spremem-
bo firme in skrajšane firme, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenikov
in vložkov, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo zastopnika in prokuro s temile
podatki:

Matična št.: 5384133
Firma: NOVATECH, trgovina, za-

stopstva in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: NOVATECH, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bucaj Branko in Kada Mir-

jana, izstopila 24. 11. 1997; Angelucci Vin-
cenzo, vložil 825.000 SIT, in Bassani Ales-
sandra, vložila 675.000 SIT, oba iz Monte-
belluna (TV), Italija, Via Monte Peralba 28,
vstopila 24. 11. 1997, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bucaj Branko, razrešen 24. 11.
1997; direktor Angelluci Vincenzo, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in prokurist Olenik
Dejan, Ankaran, Kocjančičeva 40, imeno-
vana 24. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1998:
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 5112 Posredništvo pri
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prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 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; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 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; 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.; 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.; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti;  7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice, 74.12: razen re-
vizijske dejavnosti.

Rg-203233
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01608 z
dne 24. 3. 1998 pri subjektu vpisa QUA-
LITY SERVICE, d.o.o., trgovina posred-
ništvo in storitve, sedež: Cesta na Pri-
sojo 2, 6280 Ankaran, pod vložno
št. 1/02559/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, vstop družbenika in prokurista s temi-
le podatki:

Matična št.: 5534313
Osnovni kapital: 2,046.666,60 SIT
Ustanovitelj: Štok Robert, Koper, Krož-

na cesta 38, vstop 27. 11. 1997, vložek
511.666,60 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Štok Robert, imenovan 27. 11. 1997.

Rg-203234
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01617 z
dne 18. 3. 1998 pri subjektu vpisa WALD,
elektronika in elektrotehnika, d.o.o., Se-
žana, Partizanska cesta 79, Sežana, se-
dež: Partizanska cesta 79, 6210 Seža-
na, pod vložno št. 1/05022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo pro-
kuristke s temile podatki:

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

kuristka Božeglav Irena, razrešena 1. 12.
1997; prokuristka Pirjevec Melita, Sežana,
Orlek 36a, imenovana 1. 12. 1997.

Rg-203236
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01625 z
dne 18. 3. 1998 pri subjektu vpisa KIM,

d.o.o., zunanja trgovina in špedicija, Ko-
per, sedež: Ferrarska 14, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02678/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, podatkov pri družbeniku, za-
stopnika ter spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5557283
Osnovni kapital: 15,476.000 SIT
Ustanovitelja: Mutić Zdravko, Koper,

Čevljarska ul. 32, vstopil 27. 12. 1991, in
Kocjančič Bruno, Koper, Cesta na Marko-
vec 91, vstopil 1. 12. 1993, vložila po
7,738.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kocjančič Bruno, razrešen 11. 12.
1997; direktor Mutić Zdravko, imenovan
11. 12. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev glede rednega poslovanja, glede odsvo-
jitve deležev, osnovnih sredstev in zaspo-
slovanja pa samo s soglasjem obeh lastni-
kov.

Čistopis družbene pogodbe z dne
11. 12. 1997.

Rg-203239
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01637 z
dne 24. 3. 1998 pri subjektu vpisa SIAM
ENGINEERING – Gradbeništvo, trgovina
in storitve, d.o.o., Piran, sedež: Fornače
33, 6330 Piran, pod vložno
št. 1/03553/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5680379
Firma: SIAM ENGINEERING, Gradbe-

ništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SIAM ENGINEERING,

d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Ankaranska ce-

sta 7
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 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,
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pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-

mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in 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; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 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; 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; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 9211
Snemanje filmov in videofilmov.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: razen revizijske dejavnosti.

Rg-203242
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01670 z
dne 24. 3. 1998 pri subjektu vpisa ETI,
podjetje za trgovino, cestni transport ter
izvoz in uvoz, d.o.o., Prečna ulica 1, Piv-
ka, sedež: Prečna ulica 1, 6257 Pivka,
pod vložno št. 1/01565/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5435242

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
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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; 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; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 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; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7470 Čiščenje
stavb; 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.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-203243
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01672 z
dne 24. 3. 1998 pri subjektu vpisa STEL-
MAR, nabavno montažni servis in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Tomažičev trg 1, 6000
Koper, pod vložno št. 1/03580/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in zastopnico s temile podatki:

Matična št.: 5685842
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Kokolj Karmen, Koper, Gažon 3c,
imenovana 30. 12. 1997, kot namestnica
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:
2852 Splošna mehanična dela; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko

in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 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.; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50101
Trgovina na debelo 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; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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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; 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; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-203244
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00012 z
dne 6. 3. 1998 pri subjektu vpisa ALUSU-
ISSE TOMOS, d.o.o., Proizvodnja izdel-
kov iz aluminija, Koper, sedež: Šmarska
c. 4, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05297/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala
in deležev, razširitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1192949
Osnovni kapital: 473,758.476,09 SIT
Ustanovitelja: ALUSUISSE – LONZA

GMBH, Singen – Hohentwiel, Nemčija, Alu-
singen Platz 1, vložil 315,838.984,06 SIT,
in PROMO, d.o.o., proizvodnja dvokoles,
Koper, Šmarska cesta 4, vložil
157,919.492,03 SIT – vstopila 19. 3.
1997, odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1998:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Prečiščeno besedilo družbene pogodbe
z dne 12. 12. 1997 in 11. 2. 1998.

Rg-203245
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00030 z
dne 6. 3. 1998 pod št. vložka 1/05416/00
vpisalo v sodni register tega sodišča prenos
iz OS v Ljubljani: spremembo sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 1124285

Firma: EURO LOGISTIK TEKNIK UN-
ION, management, razvoj in svetovanje,
d.o.o.

Skrajšana firma: EURO LO. TEK., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Brouet Regis Jean-Marie

Aime, Meaux, Francija, Cite Grosse Pierre
B3, in Grenier Ginette, Meaux, Francija,
Bat. 3. La Grosse Pierre, vstopila 6. 1.
1997, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Brouet Regis Jean-Marie Aime, ki za-
stopa družbo brez omejitev, imenovan
16. 1. 1997, in prokuristka Petešić Janja,
Ankaran, Hrvatinova 1, imenovana 22. 1.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1997:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni 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; 7230 Obdelava podatkov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 930 Druge stori-
tvene dejavnosti; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vložno št. 1/29124/00 s firmo: EURO LO-
GISTIK TEKNIK UNION, management, raz-
voj in svetovanje, d.o.o.

Rg-203246
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00039 z
dne 10. 3. 1998 pri subjektu vpisa AGROS,
Trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Limi-
njanska 96, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/01509/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in družbeni-
ka, razširitev dejavnosti in spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5415985
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 23
Ustanoviteljica: Rojnič Darko, izstop

8. 10. 1997; Rasman Irena, Koper, Izlet-
niška pot 68, vstop 8. 10. 1997, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rojnič Darko, razrešen 8. 10. 1997;
Rasman Irena, razrešena 8. 10. 1997 kot
namestnica direktorja in imenovana za di-
rektorico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1998:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
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v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-203247
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00040 z
dne 3. 3. 1998 pod št. vložka 1/05413/00
vpisalo v sodni register tega sodišča prenos
iz OS v Ljubljani: spremembo sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 1216007
Firma: C.P.E. GROUP, trgovina s šport-

no opremo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: C.P.E. GROUP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bravetti Egidio, Devin (Dui-

no), Aurisina, Sistiana 9/P, vložil 1,350.000
SIT, in Frol Majda, Koper, Prade, Cesta
VII/10, vložila 150.000 SIT – vstopila 24. 9.
1997, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bravetti Edigio, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Frol Majda,
imenovana 24. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;

5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 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; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/30011/00 s firmo: C.P.E.
GROUP, trgovina s športno opremo in stori-
tve, d.o.o.

Rg-203248
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00097 z
dne 24. 3. 1998 pri subjektu vpisa TECH-
NOL, podjetje za inženiring in proizvod-
njo izdelkov iz umetnih mas, Portorož,
d.o.o., sedež: Ulica borcev 21, 6320 Por-
torož, pod vložno št. 1/01007/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5343542
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ba-

ruca Nevij, Portorož, Ul. borcev 21, razre-
šen 3. 12. 1994 kot začasni poslovodni or-
gan in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 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; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-

dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3420 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in polpri-
kolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 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;
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; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7482 Pakiranje.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-203250
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodar-

ski oddelek, je s sklepom Srg
št. 98/00120 z dne 24. 3. 1998 pod št.
vložka 1/05422/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1270761
Firma: GOLJA & OSTALI, Ribja resta-

vracija, d.n.o.
Skrajšana firma: GOLJA & OSTALI,

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

odgovornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Sejmiška pot 8k
Ustanovitelja:  Golja Darko, Ljubljana, Tr-

žaška cesta 45, in Filaferro Paolo, Trst, Itali-
ja, Via Edmondo de Amicis n. 9, vstopila
21. 1. 1998, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Golja Darko, ki kot poslovodja zasto-
pa družbo brez omejitev, in prokurist Fila-
ferro Paolo, imenovana 21. 1. 1998.
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Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 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; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering).

Rg-203251
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00144 z
dne 19. 3. 1998 pri subjektu vpisa ZCP
CESTNO PODJETJE KOPER, p.o., sedež:
Ul. 15. maja št. 14, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00048/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje v d.d.: spremembo firme in skrajšane
firme, osnovni kapital in ustanovitelje, spre-
membo dejavnosti, spremembo zastopnika,
člane začasnega nadzornega sveta in statut
s temile podatki:

Matična št.: 5069041

Firma: CESTNO PODJETJE KOPER,
d.d., družba za gradnjo vzdrževanje cest

Skrajšana firma: CP KOPER, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba

Osnovni kapital: 435,858.000 SIT

Ustanovitelji: Republika Slovenija, Ljub-
ljana, Gregorčičeva 20, Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Dunajska 56, Slo-
venska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Du-
najska 106, udeleženci interne razdelitve,
udeleženci notranjega odkupa, Občina Ko-
per, Koper, Verdijeva 10, Občina Piran, Pi-
ran, Tartinijev trg 2, Občina Izola, Izola,
Sončno nabrežje 8, Občina Sežana, Seža-
na, Partizanska c. 4, Občina Postojna, Po-
stojna, Ljubljanska 4, in Občina Ilirska Bi-
strica, Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, vstopili
26. 11. 1997, odgovornost: ne  odgovarja-
jo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Ukota Igor, Izola, Ul. prekomorskih brigad
1, razrešen 26. 11. 1997 kot direktor in
imenovan za zastopnika, ki kot član zača-
sne uprave zastopa družbo brez omejitev,
razen pri najemanju hipotekarnih posojil,
sklepanju poslov o investicijskih vlaganjih
izven plana in poslovnega načrta, ustanav-
ljanju podjetij ali nakupu deleža v podjetju,
vknjižbi zastavne pravice na nepremičninah,
ko potrebuje predhodno soglasje nadzor-
nega sveta.

Člani nadzornega sveta: Kovše Nataša,
Ribič Marija, Debernardi Igor, Posega Bran-
ko, Stanič Marjan in Šturm Karlo, vstopili
26. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-

zane storitve; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 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 po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 3420 Proizvodnja karoserij za vozi-
la; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 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; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;

7470 Čiščenje stavb; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, 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.

Statut z dne 26. 11. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 01408/01134-1998/GV z dne
22. 1. 1998.

Rg-203252
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00217 z
dne 10. 3. 1998 pri subjektu vpisa TAJA,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Plešivica
1b, Sežana, sedež: Plešivica 1b, 6210
Sežana, pod vložno št. 1/03794/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5732697
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 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; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Dejavnost, izbrisana dne 10. 3. 1998:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-203253
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00294 z
dne 24. 3. 1998 pod št. vložka
1/01007/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev podružnice s temile po-
datki:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 53 / 30. 7. 1998 / Stran 5251

Matična št.: 5343542002
Firma: TECHNOL, podjetje za inženi-

ring in proizvodnjo izdelkov iz umetnih
mas, Portorož, d.o.o., Podružnica
POLIMER, Izola

Skrajšana firma: TECHNOL, Portorož,
d.o.o., Podružnica POLIMER, Izola

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6310 Izola, Polje 5a
Ustanovitelj: TECHNOL, Portorož,

d.o.o., Portorož, Ulica borcev 21, vstop
14. 1. 1998, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baruca Nevij, Potorož, Ulica borcev
21, imenovan 14. 1. 1998, zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 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; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3420 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in polpri-
kolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 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;
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; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7482 Pakiranje.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-203254
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00361 z
dne 4. 3. 1998 pri subjektu vpisa JAVNO
LETALIŠKO PODJETJE AERODROM
PORTOROŽ, d.o.o., sedež: Sečovlje 19,
6333 Sečovlje, pod vložno
št. 1/02211/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5500494
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:

3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plo-
vil; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln.

Pri dejavnosti 35.30 opravlja družba: sa-
mo pregledovanje in servisiranje letal in le-
talskih motorjev.

Rg-203255
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00337 z
dne 12. 3. 1998 pod št. vložka
1/05417/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1277618
Firma: IGL – projektiranje in tehnično

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

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Ulica Božidar-

ja Jakca 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Grošelj Leon, Portorož, Uli-

ca Božidarja Jakca 8, vstop 16. 2. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grošelj Leon, imenovan 16. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 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;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-203257
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01583 z
dne 10. 3. 1998 pri subjektu vpisa REPA-
KO, podjetje za remont parnih kotlov,
d.o.o., Izola, sedež: Cankarjev drevored
23, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/01901/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah: spremembo firme in skraj-
šane firme, povečanje osnovnega kapitala
in vložkov, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in uskladitev akta
s temile podatki:

Matična št.: 5471702
Firma: REPAKO, podjetje za remont

parnih kotlov, d.o.o.
Skrajšana firma: REPAKO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pogačar Slavko, Izola, Ma-

lija 97, vložil 765.000 SIT, Haupt Božo,
Izola, Na griču 7, Jagodje, vložil 495.000
SIT, in Bešić Šefko, Buje, Hrvaška, Fran-
ceska Pape 2, vložil 240.000 SIT – vstopi-
li 20. 2. 1991, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1998:
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov.

Rg-203261
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00186 z
dne 23. 2. 1998 pri subjektu vpisa OMNIA-
EXPORT, zunanja trgovina, d.o.o., Seža-
na, sedež: Partizanska 109, 6210 Seža-
na, pod vložno št. 1/02310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: povečanje
osnovnega kapitala in vložka, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5507464

Osnovni kapital: 2,425.000 SIT

Ustanovitelj: Uršič Igor, Sežana, Štorje
70, vstop 31. 7. 1991, vložek 2,425.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1998:
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 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;
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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.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami;  7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti;  73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
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.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki; pri dejavnosti 74.12 pa je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-203262
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00257z
dne 23. 2. 1998 pri subjektu vpisa CON-
TRADE – Trgovinsko podjetje, d.o.o., Ko-
per, sedež: Puntarjeva 19, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/01874/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah: povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, uskladitev dejav-
nosti ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5469376
Osnovni kapital: 1,501.700 SIT
Ustanovitelji: Jukič Andrej, vložil

489.666,66 SIT, Jukič Zvonko, vložil
522.366,67 SIT, in Jukič Belinda, vložila
489.666,66 SIT, vsi iz Kopra, Puntarjeva
19, vstopili 19. 11. 1990, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1998:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5170
Druga trgovina na debelo; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-203263
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00278 z
dne 23. 2. 1998 pri subjektu vpisa HUS-
QVARNA FOREST & GARDEN, d.o.o., Ko-
per, proizvodnja in trgovina z žagami in
motorji, sedež: Vanganelska 5, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/04688/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in spremembo dejavnosti
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5831431
Osnovni kapital: 47,442.440 SIT
Ustanoviteljica: INDUSTRIE ZANUSSI,

S.p.A., Pordenone, Italija, Via Giardini Cat-
taneo 3, vstop 14. 7. 1994, vložek
47,442.440 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1998:
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
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jev; 2971 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov; 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; 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; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 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; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Rg-203264
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00345 z
dne 16. 3. 1998 pri subjektu vpisa INTER-
MAR, Ribiško podjetje, d.o.o., Koper, se-
dež: Velika vrata 7, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01124/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o.: spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, družbenikov in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti in ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5348447
Firma: INTERMAR GLAVINA IN RAKIČ,

Ribiško podjetje, d.n.o., Koper
Skrajšana firma: INTERMAR GLAVINA

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

odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Krožna cesta 12
Ustanovitelja: Glavina Fabio, Škofije, Sp.

Škofije 197, in Rakić Sava, Koper, Krožna
cesta 12, izstopila iz d.o.o. in vstopila v
d.n.o. 23. 3. 1995, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sa-
badin Elvino in Antončič Igor, razrešena
27. 3. 1995; Glavina Fabio, razrešen 27. 3.
1995 kot direktor in imenovan za družbeni-
ka, ki družbo zastopa samo skupno z dru-
gim družbenikom, in Rakić Sava, razrešen
27. 3. 1995 kot namestnik direktorja in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo samo
skupno z drugim družbenikom.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1520 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-203265
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00384 z
dne 16. 3. 1998 pri subjektu vpisa GRIZ-
ZLY, trgovina na debelo in drobno, Ko-
per, d.o.o., sedež: Vanganel 41, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01652/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz d.o.o. v d.n.o.: spremembo firme,
skrajšane firme in družbenikov, uskladitev
dejavnosti in ustanovnega akta z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5453232

Firma: GRIZZLY, d.n.o., trgovina na
debelo in drobno, Obrenovič Vladan in
ostali

Skrajšana firma: GRIZZLY, d.n.o., Obre-
novič Vladan in ostali

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Obrenovič Patricija in Obre-
novič Vladan, oba iz Kopra, Vanganel 41,
izstopila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o. 27. 3.
1995, odgovornost:  odgovarjata s svojim
premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 2960 Proizvodnja orožja in streliva;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 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; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;

5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 71401
Izposojanje športne opreme; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki.

Rg-203267
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00490 z
dne 16. 3. 1998 pri subjektu vpisa P.A.M.
– turizem in trgovina, d.o.o., Piran, se-
dež: Karla Marxa 22, 6330 Piran, pod
vložno št. 1/04276/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o.: spremembo firme,  skrajšane
firme, družbenikov in deležev ter dejavno-
sti in uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5782996
Firma: P.A.M. – turizem in trgovina,

Kqira in ostali, d.n.o.
Skrajšana firma: P.A.M., Kqira in ostali,

d.n.o., Piran
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelji: Kqira Mark, Piran, Karla

Marxa 22, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
d.n.o. 30. 3. 1995, ter Kčira Anton in Kčira
Pren, oba iz Gornje Srbice, Hrvaška, vsto-
pila 30. 3. 1995 - odgovornost:  odgovarja-
jo s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, 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; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 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; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
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nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti 67.13 -  Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, pa družba opravlja dejavnost:
samo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-203271
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00544 z
dne 17. 3. 1998 pri subjektu vpisa INTER-
CLUB, podjetje za zunanjo in notranjo
trgovino, turizem, consulting in marke-
ting, d.o.o., Portorož, sedež: Obala b.št.,
6320 Portorož, pod vložno št.
1/02879/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.:
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter
uskladitev ustanovnega akta z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5742846
Firma: INTERCLUB – Trgovina, turi-

zem in marketing, Fantoni & Melonari,
d.n.o., Portorož

Skrajšana firma: INTERCLUB – Fanto-
ni & Melonari, d.n.o., Portorož

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 6230 Portorož, Seča 194
Ustanovitelji: Fantoni Cesarino, Sassulo

(BO), Italija, Via San Paolo 10, izstopil iz
d.o.o. in vstopil v d.n.o. 31. 3. 1995 in Me-
lonari Giovanni, Castel San Pietro Terme,
Via Riniera 1811, vstopil 30. 3. 1995 - od-
govornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Melonari Giovanni, imenovan
31. 3. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki; pri dejavnosti 67.13  - Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, pa družba opravlja dejavnost: sa-
mo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-203272
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/01069 z
dne 16. 3. 1998 pri subjektu vpisa PRO-
MO, d.o.o., proizvodnja dvokoles, Koper,
sedež: Šmarska cesta 4, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02182/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5499950
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mar-

kežič Viktor, razrešen 30. 11. 1995; za-
stopnik Vidmar Iztok, Koper, Grinjan 5e,
imenovan 30. 11. 1995, kot poslovodja za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3541 Proizvodnja mo-
tornih koles; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno 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; 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;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5151 Trgovina na de-

belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
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; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, družba opravlja dejavnost: samo me-
njalnice.

Rg-203278
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00671 z
dne 16. 3. 1998 pri subjektu vpisa CEN-
TODUE, trgovina in ekonomske storitve,
d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03864/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, poslovnih deležev,
priimka družbenice in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5732093
Ustanovitelji: Zupančič Davor, Trst, Itali-

ja, Via Srečko Kosovel 49, in Viviani Miriam,
Monrupino – Trst, Italija, Rupin Grande 162,
vstopila 21. 7. 1994, vložila po 675.000
SIT, ter Cilenšek Bolčina Vesna, Ljubljana,
Trubarjeva cesta 28, vstopila 26. 7. 1996,
vložila 150.000 SIT - odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo.

Rg-203279
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00672 z
dne 16. 3. 1998 pod št. vložka
1/03864/01vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev podružnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5732093001
Firma: CENTODUE, Trgovina in eko-

nomske storitve, d.o.o., Koper, Podruž-
nica PAPI SPORT, Ljubljana, Petkovško-
vo nabrežje 29

Skrajšana firma: CENTODUE, d.o.o.,
Koper – Podružnica PAPI SPORT, Ljub-
ljana

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

nabrežje 29
Ustanovitelj: CENTODUE, Trgovina in

ekonomske storitve, d.o.o., Koper, Prista-
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niška 14, vstop 26. 7. 1996, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bolčina Marko, Ljubljana, Trubarje-
va ulica 28, imenovan 26. 7. 1996, kot po-
slovodja zastopa podružnico brez omejitev
v okviru dejavnosti podružnice.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo.

Rg-203281
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00744 z
dne 24. 2. 1998 pri subjektu vpisa AV-
TOSERVIS KOPER, vzdrževanje in popra-
vilo motornih vozil, d.o.o., sedež: Vojko-
vo nabrežje 38, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04938/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5897513
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Udovič Viktor, razrešen 31. 7. 1996;
direktor Weismann Volker Hermann, Enin-
gen, Nemčija, Charlieuer strasse 50, ki za-
stopa družbo brez omejitev, in prokuristka
Čop Brigita, Portorož, Pot k izviru št. 26,
imenovana 1. 8. 1996.

Rg-203282
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00810 z
dne 27. 2. 1998 pri subjektu vpisa POR-
TON, trgovina, turizem, posredovanje in
gostinske storitve, d.o.o., Izola, sedež:
Korte 56, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/04644/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, družbenikov in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5829194
Firma: AD, trgovina, turizem, posre-

dovanje, zastopanje in gostinske stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana firma: AD, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Cesta Zore Pe-

rello-Godina 2
Ustanovitelj: Zubič Radovan in Morato

Rafael, izstopila 17. 9. 1996; Adamič Dra-
go, Izola, Šared 26c, vstopil 19. 7. 1996,
vložil 1,550.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Morato Rafael in Zubič Radovan,
razrešena 17. 9. 1996; direktor Adamič
Drago, imenovan 17. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
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; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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;
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; 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; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-

terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 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,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92712 Dejavnost igralnic;
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.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki, pri dejavnosti 67.13 - Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, družba opravlja dejavnost: samo
menjalnice, zastavljalnice, pri dejavnosti
92.712 - Dejavnost igralnic, pa družba
opravlja dejavnost: samo igralni avtomati zu-
naj igralnic.

Rg-203283
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00879 z
dne 17. 3. 1998 pod št. vložka
1/05419/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev podružnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5970458
Firma: SICOM, Ltd. International, Sa-

mi Frasheri 20/I, Tirana, Podružnica Ko-
per
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Pravnoorg. oblika: tuja podružnica

Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-
je 30a

Ustanovitelj: SICOM, Ltd. International.
Tirana, Albanija, Sami Frasheri 20/I, vstop
17. 10. 1996, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Sinani Hamzi, Koper, Veluščkova 1,
imenovan 17. 10. 1996, kot poslovodja po-
družnice zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
1586 Predelava čaja in kave; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74831 Prevajanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki.

Rg-203284
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00895 z
dne 3. 3. 1998 pri subjektu vpisa YACO-
MO – marketing, zastopstva, consulting
in trgovina, d.o.o., Portorož, sedež: Str-
ma pot 11, 6320 Portorož, pod vložno

št. 1/02871/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, družbenikov
in deležev, uskladitev dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5578540

Firma: YACOMO – Poslovne storitve,
d.o.o., Portorož

Ustanovitelja: Jakomin Livio, vstopil
1. 2. 1992, in Jakomin Igor, vstopil 10. 10.
1996, oba iz Portoroža, Strma pot 11, vlo-
žila po 750.500 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jakomin Livio, razrešen 10. 10.
1996; direktor Jakomin Igor, imenovan
10. 10. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri 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;
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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; 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; 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; 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; 7122
Dajanje vodnih plovil 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; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eskperimentalni razvoj na področju
humanistike; 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; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 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.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki, pri dejavnosti 67.13 - Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, pa družba opravlja dejavnost: sa-
mo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-203286
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00919 z
dne 18. 3. 1998 pri subjektu vpisa DIGI-
GRAPH, trgovina in računalništvo, d.o.o.,
sedež: Ferrarska 14, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/05169/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, družbenikov in vložkov,
razširitev dejavnosti ter spremembo poobla-
stil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5942535
Firma: J.N.J., trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: J.N.J., d.o.o.
Sedež: 6320 Portorož, Istrskega

odreda 14
Ustanovitelja: Poulton Investments Limi-

ted, izstopil 16. 12. 1996; Zdešar Jože,
vstopil 27. 8. 1997, in Zdešar Preželj Ni-
ves, vstopila 17. 9. 1997, oba iz Portoroža,
Istrskega odreda 14, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zdešar Jože, ki od 27. 8. 1997 za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 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; 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; 6720 Pomož-
ne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje

pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in esk-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
družba opravlja dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice, pri dejavnosti 74.12 pa
je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-203287
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00968 z
dne 18. 3. 1998 pri subjektu vpisa AMO,
d.o.o., Podjetje za proizvodnjo avto—mo-
to opreme, Ankaran, Hrvatini 10a, se-
dež: Hrvatini 10a, 6280 Ankaran, pod
vložno št. 1/01658/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo podatkov
pri družbenikih in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5441943
Ustanovitelja: Jerković Igor, in Jerković

Zlatko, oba iz Ankarana, Ul. II. Prekomor-
ske brigade 22a, vstopila 26. 5. 1994, vlo-
žila po 1,576.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
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; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
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v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja.

Rg-203288
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00969 z
dne 18. 3. 1998 pri subjektu vpisa STU-
DIO MAK DESING, d.o.o., Koper, sedež:
Gallusova 6, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01875/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, osebnih imen družbenikov in zastopni-
ka ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5469392
Firma: STUDIO MAK, design in inženi-

ring, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO MAK, d.o.o.
Ustanovitelja: Markežič Marijan in Mar-

kežič Jožefa, oba iz Kopra, Pahorjeva 32,
vstopila 24. 8. 1990, vložila po 1,550.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markežič Marijan, imenovan
24. 8. 1990, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1751 Proizvodnja preprog in tal-
nih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvo-
zov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netka-
nih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja 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; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2415 Proizvodnja gnojil in duši-
kovih spojin; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-

daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-

spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92712
Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti 67.13 - Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, družba opravlja dejavnost: sa-
mo menjalnice, zastavljalnice, pri dejavnosti
74.12 je izvzeta revizijska dejavnost, pri de-
javnosti 92.712 - Dejavnost igralnic pa
opravlja družba dejavnost: samo igralni av-
tomati zunaj igralnic.

Rg-203289
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00972 z
dne 18. 3. 1998 pri subjektu vpisa KNIFI –
finančne storitve in trgovina, d.o.o., Ko-
per, sedež: Prade, Cesta XIV/3, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04231/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5788234
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Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 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; 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.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 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; 7413 Razisko-
vanje 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.

Pri dejavnosti 67.13 - Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice, pri dejavnosti 74.12 pa
je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-203290
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00985 z
dne 19. 3. 1998 pod št. vložka
1/02730/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev podružnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5561663002
Firma: TEXTIL POSTOJNA, Trgovina

in proizvodnja, d.o.o., Koper, Podružni-
ca TESTIL POSTOJNA, Postojna, Preko-
morskih brigad 6

Skrajšana firma: TEXTIL POSTOJNA,
d.o.o., Koper, Podružnica TEXTIL PO-
STOJNA, Postojna

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6230 Postojna, Prekomorskih

brigad 6
Ustanovitelj: TEXTIL POSTOJNA, Trgo-

vina in proizvodnja, d.o.o., Koper, Prista-
niška 14, vstop 3. 9. 1996, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Faldon Agostina, Conegliano, Itali-
ja, Via Aliprandi 60, imenovana 3. 9. 1996,
kot poslovodja zastopa podružnico brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1998:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.

Rg-203292
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00989 z
dne 19. 3. 1998 pri subjektu vpisa NORD-
ŠPED, Špeditersko in trgovsko podjetje,
d.o.o., Sežana, sedež: Pod Taborom 11,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/01418/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah:
spremembo sedeža, povečanje osnovnega
kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5393949
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 107
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Višnjić Nada, Sežana,

Pod Taborom 11, vstop 7. 5. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1998:
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2872 Proizvodnja emba-
laže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, 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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
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-
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vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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; 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti 74.12 pa je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-203293
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01004 z
dne 19. 3. 1998 pod št. vložka
1/03864/02 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev podružnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5732093002
Firma: CENTODUE, Trgovina in eko-

nomske storitve, d.o.o., Koper, Podruž-
nica PAPI SPORT 2, Ljubljana, Poljan-
ska cesta 6

Skrajšana firma: CENTODUE, d.o.o.,
Koper – Podružnica PAPI SPORT 2,
LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska ce-

sta 6
Ustanovitelj: CENTODUE, Trgovina in

ekonomske storitve, d.o.o., Koper, Prista-
niška 14, vstop 26. 11. 1996, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bolčina Marko, Ljubljana, Trubarje-
va ulica 28, imenovan 26. 11. 1996, kot
poslovodja zastopa podružnico brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1998:
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo.

Rg-203294
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00405 z
dne 9. 3. 1998 pri subjektu vpisa FAMILY
SHOP – Trgovina, turizem in storitve,

d.o.o., Koper, sedež: Čevljarska 27,
6000 Koper, pod vložno št. 1/01856/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5654777
Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1998:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo 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; 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; 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; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 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; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
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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; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 5. 1997.

Rg-203295
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00583 z
dne 2. 3. 1998 pri subjektu vpisa LETA-
LIŠKO PODJETJE AERODROM PORTO-
ROŽ, d.o.o., Sečovlje, sedež: Sečovlje,
6333 Sečovlje, pod vložno
št. 1/02211/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje v javno podjetje:
spremembo firme, sedeža, dejavnosti in za-
stopnikov, člane nadzornega sveta in spre-
membo družbenega akta s temile podatki:

Matična št.: 5500494
Firma: JAVNO LETALIŠKO PODJETJE

AERODROM PORTOROŽ, d.o.o.
Sedež: 6333 Sečovlje, Sečovlje 19
Oseba, pooblaščena za zastopanje: So-

snik Branko, razrešen 20. 3. 1997; direk-
tor Kovšca Anton, Portorož, Solinska pot 9,
imenovan 20. 3. 1997, zastopa in pred-
stavlja družbo z omejitvijo, da mora za skle-
panje poslov v vrednosti nad 5,000.000
SIT dobiti soglasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Opara Božidar,
Bedene Rado, Čeligo Ivan, Zorman Marko
in Fičur Franko, vstopili 14. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1998:
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 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; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti 74.60 - Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje opravlja družba dejav-
nost: samo dejavnost varovanja.

Družbeni akt (odlok) z dne 21. 9. 1995.

Rg-203296
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00730 z
dne 16. 3. 1998 pri subjektu vpisa VRTEC
MORJE LUCIJA, GIARDINO D’INFANZIA
MORJE LUCIA, sedež: Lucija, Fazanska
ulica 3, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/02136/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
predložitev odloka o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5182140
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:

60230 Drug kopenski potniški promet;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92511 Dejavnost knjižnic; 92720 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda z dne
30. 1. 1997.

Rg-203297
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00913 z
dne 17. 3. 1998 pri subjektu vpisa OS-
NOVNA ŠOLA PRADE, sedež: Prade, Po-
beška cesta 52, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00002/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in
ustanoviteljice ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5083168
Firma: OSNOVNA ŠOLA PRADE – KO-

PER, SCUOLA ELEMENTARE PRADE –
CAPODISTRIA

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6000 Koper – Capodistria, Po-

beška 52, Via Pobegi 52
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ko-

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

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 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-203301
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01142 z
dne 19. 3. 1998 pri subjektu vpisa FAN-
TASY MODA – Trgovina in marketing,
d.o.o., Izola, sedež: Zelena ulica 6,
6310 Izola, pod vložno št. 1/04515/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5806763
Sedež: 6310 Izola, Zelena ulica 2

Rg-203303
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01516 z
dne 11. 3. 1998 pri subjektu vpisa INCA
TRADE, zastopstva in trgovina, d.o.o., se-

dež: Vangenelska 67a, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04562/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža in družbenika, razširitev
dejavnosti, spremembo zastopnika in pro-
kuro s temile podatki:

Matična št.: 5815754
Firma: RE-TRAX, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: RE-TRAX, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Destradijev trg 6
Ustanovitelja: Grlj Klavdij, izstop 18. 11.

1997; Kamenčić Renato, Banja Luka, R
BiH, M. Miljanova 30, vstop 18. 11. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Grlj Jana, razrešena 18. 11.
1997; direktor Kamenčić Renato, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in prokurist Ka-
menčić Ramiz, Koper, Destradijev trg 6,
imenovana 18. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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.;
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; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
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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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 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; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
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; 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; 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.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 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.; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti;  7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve 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; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti 67.13 - Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice, zastavljalnice, pri dejavnosti
74.12 pa je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-203304
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01590 z
dne 12. 3. 1998 pri subjektu vpisa INKA
LEASING, d.d., podjetje za financiranje,
sedež: Tomšičeva ulica 2, 6000 Koper,

pod vložno št. 1/05011/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti in
sprmembo članov nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5914574
Člani nadzornega sveta: Tisnikar Vilijem

in Jereb Vincenc, izstopila 27. 11. 1997;
Slama Slavko in Humar Janko, vstopila
27. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1998:
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2852 Splošna mehanična dela; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 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; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 53 / 30. 7. 1998 / Stran 5263

Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 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; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, 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; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost 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);
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6720 Pomožne dejavnosti
v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 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; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti 74.12 pa je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-203306
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00347 z
dne 3. 3. 1998 pri subjektu vpisa AV-
TOSERVIS KOPER, vzdrževanje in popra-
vilo motornih vozil, d.o.o., sedež: Vojko-
vo nabrežje 38, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04938/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5897513
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:

3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3420 Proizvodnja karose-
rij za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij.

Rg-203307
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00429 z
dne 12. 3. 1998 pri subjektu vpisa OZON,

storitve, trgovina, izvoz-uvoz, d.o.o., Ko-
per, sedež: Bošamarin 38, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/03845/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5726848
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1998:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge 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;
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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55112
Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 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; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
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niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
8041 Dejavnost vozniških šol; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-203501
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00311 z
dne 11. 3. 1998 pri subjektu vpisa ROSA,
d.o.o., zastopanje, kooperacija in trgovi-
na, sedež: Ferrarska ulica 5b, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/01090/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5359767
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:

2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2222 Drugo tiskarstvo; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-203502
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00582 z
dne 11. 3. 1998 pri subjektu vpisa DESIGN
OFFICE – Trgovina in marketing, d.o.o.,
Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 23,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03702/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in vložka s temi-
le podatki:

Matična št.: 5706726
Osnovni kapital: 5,928.000 SIT
Ustanovitelj: Omčikus Robert, Koper, Ul.

II. Prekomorske brigade 22, vstop
19. 11. 1992, vložek 5,928.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-203503
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00648 z
dne 11. 3. 1998 pri subjektu vpisa M-KON-
TI, knjigovodsko finančni servis in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Dantejeva 2, 6310
Izola, pod vložno št. 1/02857/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenic in vložkov ter uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5579503
Ustanoviteljica: Grahić Larisa, izstop

10. 4. 1996; Žužek-Zamida Marjetka, Izo-
la, Oktobrske revolucije 31, vstop
5. 3. 1992, vložek 1,624.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih

izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.12:
razen revizijske dejavnosti.

Rg-203507
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00723 z
dne 12. 3. 1998 pri subjektu vpisa JAVOR-
OPAŽNI ELEMENTI, proizvodnja lesenih
plošč in elementov, d.o.o., Belsko, se-
dež: Belsko 2, 6230 Postojna, pod vlož-
no št. 1/01665/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5438985
Sprememba akta o ustanovitvi (prečišče-

no besedilo) z dne 13. 6. 1996.

Rg-203510
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00477 z
dne 25. 3. 1998 pri subjektu vpisa OS-
NOVNA ŠOLA PIER PAOLO VERGERIO
STAREJŠI – KOPER, Scuola elementare
Pier Paolo Vergerio il Vecchio – CAPO-
DISTRIA, sedež: Gimnazijski trg 7, P. ale
Gin. 7, 6000 Koper, Capodistria, pod
vložno št. 1/00087/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo imena s te-
mile podatki:

Matična št.: 5084849
Firma: SCUOLA ELEMENTARE PIER

PAOLO VERGERIO IL VECCHIO CAPO-
DISTRIA, OSNOVNA ŠOLA PIER PAOLO
IL VECCHIO KOPER

Sedež: 6000 Koper, Capodistria, P.
ale Ginnasio 7, Gimnaz. trg 7

Rg-203511
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00361 z
dne 25. 3. 1998 pri subjektu vpisa SRED-
NJA ZDRAVSTVENA ŠOLA PIRAN, p.o.,
sedež: Bolniška 30, 6330 Piran, pod vlož-
no št. 1/00011/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5086884
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Pokleka Danijel, razrešen 23. 10.
1996; zastopnica Brčin Ljudmila, Portorož,
Istrskega odreda 39, Lucija, imenovana
23. 10. 1996, kot ravnateljica zastopa šolo
brez omejitev.

Rg-203515
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00507 z
dne 25. 3. 1998 pri subjektu vpisa
ZALOŽBA LIPA, Koper, d.o.o., sedež: Mu-
zejski trg 7, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00598/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov s temi-
le podatki:

KRANJ

Rg-200828
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01704 z dne 12. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KROJ, modna konfekcija,
d.d., Škofja Loka, sedež: Kidričeva cesta
81, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00055/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033250
Člani nadzornega sveta: Plut Robert, iz-

stop 4. 9. 1996 ter Erpe Marjan, vstop 4. 9.
1996.

Rg-200843
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00584 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SPORT-FIT, Podjetje za tu-
rizem in gostinstvo, Železniki, d.o.o., se-
dež: Na Kresu 25, 4228 Železniki, pod
vložno št. 1/02479/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5508142
Firma: SPORT-FIT, podjetje za turizem

in gostinstvo, Selca, d.o.o.
Skrajšana firma: SPORT-FIT, Selca

d.o.o.
Sedež: 4227 Selca, Selca 21.

Rg-200859
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00589 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KROJ, modna konfekcija,
d.d., Škofja Loka, sedež: Kidričeva cesta
81, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00055/00 vpisalo v sodni register te-

Matična št.: 5049482
Ustanoviteljica: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, MAKSIMA 2, d.d.,
pooblaščena investicijska družba, Ljublja-
na, Šubičeva 2, in Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, izstopili
1. 4. 1996; Cankarjeva založba, d.d., Za-
ložniško in trgovsko podjetje, Kopitarjeva
ulica 2, Ljubljana, vstopila 1. 4. 1996, vloži-
la 1,608.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-203520
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00565 z
dne 31. 3. 1998 pri subjektu vpisa AMO,
d.o.o., Podjetje za proizvodnjo avto-mo-
to opreme, Ankaran, Hrvatini 10a, se-
dež: Hrvatini 10a, 6280 Ankaran, pod
vložno št. 1/01658/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5441943
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jerković Zlatko, Koper, Ul. II. Preko-
morske brigade 22a, imenovan 23. 3.
1998; direktor Jerkovič Božidar, razrešen
23. 3. 1998.
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ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5033250
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:

1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-201880
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00068 z dne 13. 1. 1998 pod
št. vložka 1/06126/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227033
Firma: DEUS USEINOSKI IN

DRUŽBENIK, d.n.o., gradbeno podjetje
Skrajšana firma: DEUS USEINOSKI IN

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

odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Groharje-

vo naselje 7
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Useinoski Refik, Struga,

Oktisi, vstop 9. 7. 1997, vložek 5.000 SIT,
odgovornost:  odgovarja s svojim premože-
njem; Derlink Andreja, Škofja Loka, Grohar-
jevo naselje 7, vstop 9. 7. 1997, vložek
5.000 SIT, odgovornost:  odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Useinoski Refik, imenovan 9. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev; Der-
link Andreja, imenovana 9. 7. 1997 kot na-
mestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 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; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-201889
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01584 z dne 9. 1. 1998 pod št.
vložka 1/06124/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1228315
Firma: CHRONIK, podjetje za trgovi-

no, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: CHRONIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4274 Žirovnica, Smokuč 70
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelj: Šmid Boštjan, Žirovnica,

Smokuč 70, vstop 12. 12. 1997, vložek
1,506.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šmid Boštjan, imenovan 12. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 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; 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; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi

izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-201890
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00183 z dne 9. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa LAVA, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Forme 4, 4209 Žabnica,
pod vložno št. 1/05168/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov in poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5807719
Ustanoviteljica: Zupanc Janja, Žabnica,

Forme 4, vstop 21. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Luxa Sergij, izstop 6. 3. 1996.

Rg-202811
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00448 z dne 26. 2. 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 spremembo
priimka članice nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5214360
Člani nadzornega sveta: Faletič Jožica,

vstop 19. 12. 1996.

Rg-202813
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00773 z dne 13. 2. 1998 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA NA-
KLO, Z.O.O., sedež: Cesta na Okroglo
1a, 4202 Naklo, pod vložno
št. 1/05516/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5149851
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Štu-

lar Janez, razrešen 17. 3. 1996 kot pred-
sednik zadruge, Rozman Helena, Naklo, Za-
draga 18, razrešena 17. 3. 1996 kot pod-
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predsednica zadruge in imenovana za pred-
sednico zadruge in predsednico upravnega
odbora, ki zastopa zadrugo brez omejitev;
Grašič Peter, Naklo, Strahinj 68, imenovan
17. 3. 1996, kot podpredsednik zadruge
in podpredsednik upravnega odbora zasto-
pa zadrugo brez omejitev.

Rg-202816
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00588 z dne 25. 2. 1998 pri
subjektu vpisa DENIS & DENIS, gostinstvo
in trgovina, d.o.o., Kranj, sedež: Draž-
goška 5, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/04137/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.n.o., spre-
membo firme, skrajšane firme, družbenikov,
kapitala, dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter izv-
zetje od zastopanja s temile podatki:

Matična št.: 5686717
Firma: PAVLICA & DENIS, gostinstvo

in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: PAVLICA & DENIS,

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

odgovornostjo
Osnovni kapital: 120.000 SIT
Ustanovitelji: Pavlica Milan, Kranj, Draž-

goška 5, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
d.n.o. 22. 12. 1997, vložek 100.000 SIT,
odgovornost:  odgovarja s svojim premože-
njem; Pavlica Milka, Kranj, Dražgoška 5,
vstop 22. 12. 1997, vložek 20.000 SIT,
odgovornost:  odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pavlica Milan, razrešen 22. 12. 1997
in imenovan za družbenika; družbenica Pa-
vlica Milka, imenovana 22. 12. 1997, je
izvzeta od zastopanja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 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; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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.

Rg-202821
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01716 z dne 10. 2. 1998 pri
subjektu vpisa JANISS, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Tr-
žič, sedež: Balos 3, 4290 Tržič, pod vlož-
no št. 1/05018/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja, ose-
be, pooblaščene za zastopanje in uskladi-

tev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5871867
Ustanovitelj: Krmelj Janko, izstop

23. 12. 1994; Luznar Stanislav, Tržič,
Spodnja Bistrica 11, vstop 23. 12. 1994,
vložek 238.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krmelj Janko, razrešen 23. 12.
1994; Luznar Stanislav, imenovan 23. 12.
1994 zastopa družbo kot direktor.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1998:
1721 Tkanje preje bombažnega tipa; 1722
Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723
Tkanje preje tipa volnene česanke; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje.

Rg-202822
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01407 z dne 19. 2. 1998 pri
subjektu vpisa CGM, podjetje za proizvod-
njo in promet, d.o.o., Žiri, sedež: Staro-
vaška 13, 4226 Žiri, pod vložno
št. 1/03678/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme in skrajšane firme, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5658837
Firma: CGM GRUDEN & CO, d.n.o.,

podjetje za proizvodnjo in promet, Žiri
Skrajšana firma: CGM GRUDEN & CO,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Gruden Cvetko, Žiri, Sta-

rovaška c. 13, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
d.n.o. 14. 12. 1994, vložek 4.400 SIT, od-
govornost:  odgovarja s svojim premože-
njem; Gruden Mateja, Žiri, Starovaška
c. 13, izstopila iz d.o.o. in vstopila v
d.n.o. 14. 12. 1994, vložek 3.600 SIT, od-
govornost:  odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gruden Cveto, imenovan

20. 3. 1992, zastopa družbo brez omeji-
tev; Gruden Mateja, imenovana
20. 3. 1992, kot namestnica direktorja za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 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; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-202823
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00889 z dne 19. 2. 1998 pri
subjektu vpisa KOMPAS BLED, turistično
podjetje, d.d., Bled, sedež: Ljubljanska
c. 4, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/02201/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Člani nadzornega sveta: Košir Rado, Ja-
njičevič Ivanka in Eiselt Vital, vstopili 26. 5.
1997 ter Eiselt Vital, Janjuševič Ivanka in
Brglez Iztok, vsi vstopili 26. 5. 1997.

Rg-202824
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00090 z dne 19. 2. 1998 pri
subjektu vpisa INTEGRAL, avtobusni pro-
met Tržič, d.d., sedež: Predilniška 1,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/02033/00
vpisalo v sodni register tega sodišča člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5465486
Člani nadzornega sveta: Pintar Emil Mi-

lan, Gunčar Barbara in Cankar Bojan, izsto-
pili 20. 9. 1996 ter Pintar Emil Milan, Gun-
čar Barbara in Klemenc Janez, vsi vstopili
20. 9. 1996.

Rg-202825
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00028 z dne 20. 2. 1998 pri
subjektu vpisa MARMOR HOTAVLJE, druž-
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ba za obdelavo kamna, d.d., Hotavlje,
sedež: Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas,
pod vložno št. 1/00095/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta z
dne 22. 12. 1997, spremembo oseb,
pooblaščenih za zastopanje in spremembo
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034531
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Se-

lak Branko, Škofja Loka, Sv. Duh 135, raz-
rešen 23. 12. 1997 kot začasni direktor in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev, za nakup in prodajo delnic ali
deležev podjetij in ustanavljanje podjetij, če
predstavljajo več kot 10 % osnovnega kapi-
tala družbe; za podeljevanje prokure; uvrsti-
tev delnic družbe na borzo, nakup, prodajo
ali drugačno razpolaganje z lastnimi delni-
cami; izdajo odobrenega kapitala, odobra-
vanje in/ali najemanje dolgoročnih kreditov
nad vrednostjo 10 % osnovnega kapitala;
nakup in prodajo ali drugačnem razpolaga-
nju z nepremičninami, potrebuje soglasje
nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Korošec Bog-
dan, Hafner Janez, Žagelj Viktor, Remic
Branko, Bizjak Janez in Pivk Silvo, vsi izsto-
pili 22. 12. 1997; Hafner Janez, Korošec
Bogdan, Golubić Miroslav, Remic Branko,
Pajer Danijel in Pivk Silvo, vsi vstopili 22. 12.
1997.

Rg-202829
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00098 z dne 5. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa PLAZ, proizvodno in trgovsko
podjetje, Kranj, d.o.o., sedež: Reševa 4b,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00974/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5431581
Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1998:

2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 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).

Rg-202831
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00146 z dne 4. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ISKRATEC, proizvodnja kom-
ponent in trgovina, d.o.o., Kranj, sedež:
Ljubljanska c. 24a, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/02779/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo zastopnika ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5540666
Ustanovitelj: N INTECH, d.d., Kranj,

Ljubljanska c. 24a, vstop 17. 1. 1998, vlo-
žek 324,216.428 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vengar Srečo, razrešen 23. 1. 1998;
direktor Zupančič Milan, Ljubljana, Brileje-
va ul. 12, imenovan 23. 1. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28520
Splošna mehanična dela; 28620 Proizvod-
nja drugega orodja; 28750 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 30010 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 32100 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51650 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72600 Druge računalniške dejav-
nosti; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje.

Rg-202832
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01705 z dne 4. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa BOBER, proizvodnja, trgovina
in storitve Preddvor, d.o.o., sedež: Tupa-
liče 20, 4205 Preddvor, pod vložno
št. 1/02646/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
javnosti, osebe, pooblaščene za zastopanje
in spremembo družbene pogodbe z dne
9. 12. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5530288
Sedež: 4205 Preddvor, Tupaliče 20
Ustanoviteljica: Puzin Dragan, izstop

9. 12. 1997; Puzin Sonja, Visoko, Visoko
158, vstop 9. 12. 1997, vložek 1,640.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Puzin Dragan, razrešen 9. 12. 1997;
direktorica Puzin Sonja, imenovana 9. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Puzin Drago, Visoko, Visoko 158,
imenovan 9. 12. 1997.

Dejavnost, izbrisana dne 4. 2. 1998:
203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja
lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih
lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plu-
te, slame in protja; 264 Proizvodnja streš-
nikov in opeke in drugih keramičnih materi-
alov za gradbeništvo; 265 Proizvodnja ce-
menta, apna, mavca; 266 Proizvodnja iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 272

Proizvodnja cevi; 282 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 286 Proizvodnja rezilnega in dru-
gega orodja, ključavnic, okovja; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 313 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
314 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 315 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 316
Proizvodnja druge električne opreme; 322
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
323 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja
cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2721 Proizvodnja lito-
železnih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih ce-
vi; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
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.; 3130 Proizvodnja izo-
liranih 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
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zvoka in slike; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 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;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga 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; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe.

Rg-202836
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01413 z dne 4. 2. 1998 pod št.
vložka 1/06143/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz Ljubljane ter spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5808367
Firma: VBH TRGOVINA, d.o.o., Škofja

Loka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidriče-

va 75
Osnovni kapital: 2,438.400 SIT
Pred prenosom sedeža je bila družba

vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vl. št. 1/24588/00 z isto firmo.

Rg-202833
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01353 z dne 4. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa GORENJKA, hotelsko turistič-
no podjetje, p.o., Kranjska gora, sedež:
Borovška 95, 4281 Kranjska Gora, pod
vložno št. 1/00098/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5001382
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:

40302 Distribucija pare in tople vode;
45310 Električne inštalacije; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 52250 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74400 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-

javnosti 92720 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-202839
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00778 z dne 13. 2. 1998 pri
subjektu vpisa KLADIVAR ŽIRI, tovarna
elementov za fluidno tehniko, d.d., se-
dež: Industrijska c. 2, 4226 Žiri, pod vlož-
no št. 1/00224/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile
odatki:

Matična št.: 5041678
Ustanovitelja: KLADIVAR ŽIRI, p.o., iz-

stop 3. 8. 1995; SA, p.o., Žiri, izstop 3. 8.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Bogataj Rado, razrešen 23. 5. 1997.

Rg-202844
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00125 z dne 10. 2. 1998 pri
subjektu vpisa LIP, lesna industrija Bled,
d.d., sedež: Ljubljanska 32, 4260 Bled,
pod vložno št. 1/00038/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5038847
Člani nadzornega sveta: Zupan Branko

in Čujovič Vojko, izstopila 2. 7. 1997; Čar-
man-Poberaj Simona, Erčulj Janez, Repe
Jakob in Golc Vinko, izstopili 4. 12. 1997
ter Čujovič Vojko in Bajec Bogo, vstopila
2. 7. 1997; Bevk Niko, Hočevar Marko,
Trček Gorazd in Kavčič Zlatko, vstopili
4. 12. 1997.

Rg-202846
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01210 z dne 3. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSTERMAN – M & S, trans-
portno, trgovsko in finančno podjetje,
d.o.o., Kranj, sedež: Luže 2, 4212 Viso-
ko, pod vložno št. 1/04780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev aktov
z zakonom o gospodarskih družbah, uskla-
ditev dejavnosti in zvišanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5767059
Osnovni kapital: 1,603.000 SIT
Ustanoviteljica: Osterman Magdalena, Vi-

soko, Luže 2, vstop 20. 3. 1993, vložek
1,603.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0124 Reja perutnine; 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;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
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kov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-202848
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00913 z dne 3. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa 5 ER ŠPORT, d.o.o., Kranj,
družba za šport, gostinstvo in turizem,
sedež: Stritarjeva 5, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/05714/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja s temile podatki:

Matična št.: 5903947
Ustanovitelj: MLADINSKI SERVIS, p.o.,

Kranj, izstop 5. 6. 1997; Beton Peter,
Preddvor, Hotemaže 70, vstop 5. 6. 1997,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-202850
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00167 z dne 5. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA, GG BLED, p.o., sedež: Ljubljan-
ska cesta 19, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/00296/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
pravnega nasledstva s temile podatki:

Matična št.: 5221765
Ustanovitelj: GOZDNO GOSPO-

DARSTVO BLED, Temeljna organizacija
kooperantov zasebni sektor gozdarstva
Bled, izstop 16. 12. 1997; GOZD BLED,
kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o., Bled,
Prešernova 11, izstop 16. 12. 1997, od-
govornost: ostalo.

Rg-202851
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00951 z dne 5. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa TORUS, podjetje za proizvod-
njo in trženje elementov za elektroniko,
d.o.o., Blejska Dobrava, sedež: Blejska
Dobrava 124, 4273 Blejska Dobrava,
pod vložno št. 1/02199/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikaicjo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5476208
Firma: VOGT ELECTRONIC SLOVENI-

JA, podjetje za proizvodnjo in trženje
elementov za elektroniko, d.o.o.

Skrajšana firma: VOGT ELECTRONIC
SLOVENIJA, d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1998:
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo.

Rg-202852
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01031 z dne 5. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa RADIO TRIGLAV JESENICE,
p.o., sedež: Trg Toneta Čufarja 4, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/00274/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5053102
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Humerca Slavko, Jesenice, Cesta Ci-
rila Tavčarja 1a, razrešen 18. 11. 1996 in
imenovan za v.d. direktorja, zastopa družbo
brez omejitev, razen pri sklepanju pogodb o
nakupu in prodaji osnovnih sredstev in sred-
stev skupne porabe v vrednosti nad
500.000 SIT, za kar potrebuje soglasje zbo-
ra delavcev.

Rg-202858
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00088 z dne 4. 2. 1998 pod št.
vložka 1/06145/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254618
Firma: SAURUS, trgovina in druge sto-

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Kališka ulica 22
Osnovni kapital: 1,840.000 SIT
Ustanovitelj: Puhar Matjaž, Kranj, Kališka

ulica 22, vstop 8. 1. 1998, vložek
1,840.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Puhar Matjaž, imenovan 8. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:
1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 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; 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; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
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; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
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; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
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nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.

Rg-202859
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00100 z dne 4. 2. 1998 pod št.
vložka 1/06146/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254626
Firma: LOMA TRADE, podjetje za pro-

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Kolodvorska ce-

sta 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Nosan Marija, Šenčur,

Partizanska ulica 1a, vstop 7. 1. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: No-
san Marija, imenovana 7. 1. 1998 kot po-
slovodkinja (direktorica), zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;

1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2121 Proizvodnja valovi-
tega papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2451 Proizvodnja mil in pral-
nih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za lep-
ljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464
Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
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; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja
sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izo-
latorjev in izolacijskih elementov iz kerami-
ke; 2624 Proizvodnja druge tehnične kera-
mike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne
keramike; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2971 Proizvodnja električnih go-
spodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in

odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na
debelo 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 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-
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mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
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);
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov 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; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 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.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92521 Dejav-
nost muzejev; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa; 93040
Pogrebne storitve; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-202864
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00191 z dne 6. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa RADIO TRIGLAV JESENICE,
p.o., sedež: Trg Toneta Čufarja 4, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/00274/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje s te-
mile podatki:

Matična št.: 5053102
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hu-

merca Slavko, razrešen 26. 1. 1997 kot
v.d. direktorja; direktorica Klinar Rina, Je-
senice, Pavški rovt 7c, imenovana 27. 1.
1997, zastopa radio brez omejitev, razen
pri sklepanju pogodb o nakupu in prodaji
osnovnih sredstev in sredstev skupne pora-
be v vrednosti nad 500.000 SIT, za kar
potrebuje soglasje zbora delavcev.

Rg-202866
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01010 z dne 6. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ANJA, trgovina, zastopanje in
gostinstvo, d.o.o., Jesenice, sedež: Tito-
va 95, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/03677/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5642698
Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1998:

1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 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; 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; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 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 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; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7470 Čiščenje stavb; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov.

Rg-202871
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01226 z dne 9. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ANOTHES, Trgovsko, založ-
niško in storitveno podjetje, d.o.o.,
Kranj, sedež: Planina 3, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/04364/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
zaradi odsvojitve poslovnega vložka, spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe z dne 23. 12. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5725640
Ustanovitelja: Pajestka Aleš, Kranj, Va-

ljavčeva 6, vstop 28. 12. 1992, vložek
771.120 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
TWOPP S.A.H., Luxemburg, 27, Rue des
Glasic, vstop 5. 12. 1996, vložek 740.880
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.
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Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 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; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;

5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 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; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-202874
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01245 z dne 9. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ROMA-TEX, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., sedež: Pod Šijo 14, 4290
Tržič, pod vložno št. 1/01377/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5402298
Ustanovitelji: Romih Matjaž, Tržič, Pod

Šijo 14, vstop 5. 9. 1990, vložek 808.600
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Romih Ga-
brijela in Romih Urša, obe Tržič, Pod Šijo
14, vstopili 22. 8. 1994, vložili po 404.300
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata; ROMA-
TEX, d.o.o., Tržič, Pod Šijo 14, vstop
11. 12. 1996, vložek 6,468.800 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-202879
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00171 z dne 12. 2. 1998 pod
št. vložka 1/06152/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270885
Firma: ZNZ ART, Storitve in trgovina,

d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Podlubnik

283
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Čremožnik Nastja, Škof-

ja Loka, Podlubnik 283, vstop 2. 2. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čremožnik Nastja, imenovana
2. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2030 Stavbno mizarstvo; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 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;
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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 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; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
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razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-202880
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01028 z dne 12. 2. 1998 pri
subjektu vpisa ARHITEKTNI BIRO KRANJ,
d.o.o., sedež: Tomšičeva ulica 6, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/02528/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5510929
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Na-

dižar Franc, Kranj, Cesta 1. maja 8, razre-
šen 20. 6. 1996 kot v.d. direktorja in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo po-
samično, brez omejitev.

Rg-202881
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01203 z dne 12. 2. 1998 pri
subjektu vpisa STEELTRANS, promet, sto-
ritve, trgovina, d.o.o., sedež: Cesta žele-
zarjev 8, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/03689/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, družbene pogodbe z dne
12. 12. 1996 in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5706181
Ustanoviteljici: Rotar Vincenc, izstop

12. 12. 1996; Zaman Klara, Jesenice, Ul.
V. Kejžarja 37, vstop 6. 6. 1994, vložek
1,275.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Thaler Zdenka, Jesenice, Cesta na
Golico 13, vstop 12. 12. 1996, vložek
75.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1998:
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51520 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v

drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Rg-202890
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01165 z dne 9. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa PROMPT, podjetje za informa-
cijski in računalniški inženiring ter trže-
nje, Žirovnica, d.o.o., sedež: Breg 146,
4274 Žirovnica, pod vložno
št. 1/01466/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in po-
slovnega deleža družbenika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5409250
Ustanovitelja: Praprotnik Peter, Radovlji-

ca, Gradnikova 57, vstop 28. 6. 1990, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Petafi Jamshed Zafar, Crosby, Liver-
pool, 22, Cambridge Road, vstop 24. 10.
1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-202892
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01800 z dne 16. 2. 1998 pod
št. vložka 1/06155/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254421
Firma: A.PITAKO-ENDOSKOPIJA,

družba za medicinske raziskave, d.o.o.
Skrajšana firma: A.PITAKO-ENDOSKO-

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Savska 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pitako Andrej, Ljubljana, Ilir-

ska ulica 6, vstop 19. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornot: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pitako Andrej, imenovan 19. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na debe-
lo s farmacevtskimi izdelki; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov.

Rg-202893
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01707 z dne 28. 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 statuta z dne
26. 11. 1997 in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5097517
Člani nadzornega sveta: Pengov Anton,

Marcon Jasto in Marjek Ivan, vsi izstopili
26. 11. 1997 ter Pengov Anton, Trček Go-
razd, Zidar Ivan, Bergant Marta, Jerič An-
ton, Levstik Janez, Kreačič Franc, Križman
Igor in Ločnikar Jože, vsi vstopili 26. 11.
1997.

Rg-203776
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00640 z dne 20. 3. 1998 pri
subjektu vpisa RPO-PROMESS, računal-
niško podprto oblikovanje industrijskih
izdelkov, Škofja Loka, d.o.o., sedež: Sta-
ra cesta 24, 4220 Škofja Loka, pod vlož-
no št. 1/01491/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, povečanje osnovne
vloge, spremembo firme, skrajšane firme,
firme družbenika in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5413494
Firma: RPO, računalniško podprto ob-

likovanje industrijskih izdelkov, Škofja
Loka, d.o.o.

Skrajšana firma: RPO, Škofja Loka,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,536.000 SIT
Ustanovitelji: Franko Jurij, Škofja Loka,

Stara cesta 24, vstop 6. 8. 1990, vložek
1,516.697,20 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; PROMESS-SEŽANA, d.o.o., Sežana,
Partizanska 37a, vstop 6. 8. 1990, vložek
9.651,40 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
ADERA, družba za promet z nepremičnina-
mi, Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, vstop
6. 8. 1990, vložek 9.651,40 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 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; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti.

Rg-203777
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00626 z dne 20. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06171/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1274520
Firma: NOVOGRADNJE, gradbeništvo,

trgovina in storitve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4282 Gozd Martuljek, Pod hri-

bom 58
Osnovni kapital: 1,572.000 SIT
Ustanovitelji: Tarman Robert, Jesenice,

Planina pod Golico 64, vstop 23. 2. 1998,
vložek 785.000 SIT, odgovornost: ne  od-
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govarja; Zupan Marjan in Zupan Igor, oba
Gozd Martuljek, Naselje pod hribom 58,
vstopila 23. 2. 1998, vložila po 314.800
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata; Zupan
Marko, Gozd Martuljek, Naselje pod hri-
bom 58, vstop 23. 2. 1998, vložek
157.400 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Tar-
man Robert, imenovan 23. 2. 1998, kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev;
Zupan Marjan, imenovan 23. 2. 1998 kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1998:
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 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; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-203817
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00484 z dne 5. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ANTUS, podjetje za tisk, raču-

nalniško grafično oblikovanje, računal-
niško obdelavo podatkov, intelektualne
storitve, trgovinsko in ZT dejavnost,
d.o.o., Žirovnica, sedež: Breznica 41,
4274 Žirovnica, pod vložno
št. 1/01646/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, tipa zastopnika in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5422710
Firma: ANTUS, d.o.o., učila, izobraže-

vanje, tisk in trgovina, Jesenice
Skrajšana firma: ANTUS, d.o.o., Jese-

nice
Sedež: 4270 Jesenice, C. železar-

jev 12
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gru-

bar Jože, Žirovnica, Breznica 41, razrešen
7. 10. 1996 kot v.d. direktorja in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1998:
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-

spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina 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; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-203856
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01250 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa VASCO, računalniški inženi-
ring, Hrastje, d.o.o., sedež: Hrastje 222,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/01818/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5453186
Sedež: 4000 Kranj, Hrastje 222
Ustanovitelja: Čebašek Tomaž, Kranj,

Hrastje 222, vstop 31. 10. 1990, vložek
703.327 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
VASCO, računalniški inženiring, Hrastje,
d.o.o., Kranj, Hrastje 222, vstop 13. 12.
1996, vložek 2,813.308 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-203873
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01696 z dne 30. 3. 1998 pri
subjektu vpisa FONS, poslovne storitve in
mednarodna špedicija, d.o.o., sedež:
Hrušica 160, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/05942/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1126016
Sedež: 4270 Jesenice, Spodnji

Plavž 6b.
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LJUBLJANA

Rg-200015
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04922 z dne 29. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa INLES RIBNICA, d.d., proizvod-
nja stavbnega pohištva, Kolodvorska uli-
ca 22, Ribnica, sedež: Kolodvorska
ul. 22, 1310 Ribnica, pod vložno
št. 1/12707/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pogodbo o pripojitvi k INLES
HRAST, d.d., s temile podatki:

Matična št.: 5038901
Vpis pripojitve k INLES, Proizvodnja, tr-

ženje in inženiring, d.d., (prej Inles Hrast,
d.d.), na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 23. 5. 1996. Pripojitev začne veljati z
vpisom v register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-200053
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05507 z dne 8. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa FJORD, trgovina, proizvodnja, za-
stopanje in marketing, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Tacenska 93, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10092/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
ustanovitelja, uskladitev dejavnosti, spre-
membo zastopnika in spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5446872
Firma: FJORD – E, trgovina, proizvod-

nja, zastopanje in marketing, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: FJORD – E, d.o.o.,
Ljubljana

Ustanovitelj: Čurin Metkior, izstop 7. 5.
1997; Vodopivec Valda, Dornberk, Prvači-
na 121, vstop 7. 5. 1997, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čurin Metkior, razrešen 7. 5. 1997;
direktorica Vodopivec Valda, imenovana
7. 5. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1998: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2112 Proizvodnja papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih
keramičnih materialov za gradbeništvo;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz

mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2666 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 2722 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 2735 Druga primar-
na predelava železa, jekla; proizvodnja fe-
rozlitin zunaj standardov ECSC; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2822 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
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;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 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);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 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.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
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jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9213 Kinema-
tografska dejavnost; 9220 Radijska in tele-
vizijska 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.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 5. 1997.

Rg-200089

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/11793 z dne 19. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa MDS UNI, podjetje za visoko
računalniško tehnologijo, d.d., Ljubljana,
sedež: Parmova 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18762/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o., spremembo firme, osnovnega kapi-
tala, deleža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5625572
Firma: MDS UNI, podjetje za visoko

računalniško tehnologijo, d.o.o.
Skrajšana firma: MDS UNI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: METALKA MDS, Informa-

cijski inženiring, p.o., Ljubljana, Parmova
14, vstop 6. 5. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
toh Janez, Ljubljana, Einspielerjeva 5, raz-
rešen 27. 5. 1994 kot zastopnik in imeno-
van za direktorja.

Rg-200090
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03149 z dne 23. 12. 1997 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 zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5625572
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Matoh Janez, razrešen 7. 5. 1997;
direktor Muller Peter, Domžale, Ulica Matije
Tomca št. 4, imenovan 7. 5. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-200122
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06167 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA TONETA ČU-
FARJA LJUBLJANA, sedež: Čufarjeva 11,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01219/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5088755
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Občinski ljudski odbor,

Ljubljana, Ljubljana-Center, izstop 12. 6.
1997; Mestna občina Ljubljana, Ljubljana,
Mestni trg 1, vstop 12. 6. 1997, odgovor-
nost:  odgovarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-200129
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03417 z dne 11. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30034/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sede-
ža, ustanoviteljev in zastopnika ter prenos iz
OS Kranj s temile podatki:

Matična št.: 5928907
Firma: HVT, Podjetje za proizvodnjo,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 58
Osnovni kapital: 2,150.000 SIT
Ustanovitelj: Rekar Joško, izstop 21. 3.

1997, SKB-AURUM, d.o.o., Ljubljana, Slo-
venska 56/58, vstop 21. 3. 1997, vložek
2,150.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rekar Joško, razrešen 21. 3. 1997;
direktor Sicherl Alojz, Mengeš, Zoranina uli-
ca 6, imenovan 21. 3. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1997: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2722 Proizvodnja jekle-
nih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hlad-
no valjanje ozkega traku; 2733 Hladno pro-
filiranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2751 Litje
železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in

njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
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Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in

drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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); 6010 Železniški promet; 60211
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; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6210 Zračni promet na rednih lini-
jah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Pred prenosom sedeža je bilo podjetje
vpisano pri Okrožnem sodišču v Kranju pod
vložno št. 1/5689/00 z nazivom HVT, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring,
d.o.o., Jesenice.

Rg-200141
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04233 z dne 3. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa KTL, NAVITA EMBALAŽA,
d.o.o., Ljubljana, Letališka c. 30, sedež:

Letališka c. 30, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06440/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5039789
Osnovni kapital: 740,282.169,25 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, ki je vstopila
9. 4. 1996 in vložila 387.619.000 SIT, ter
Agencija Republike Slovenije za sanacijo
bank in hranilnic, Ljubljana, Trg Republike
3, vložila 267,951.304 SIT Andrič Zorica,
Ljubljana, Vojkova 71, vložila 610.980,92
SIT, Anžič Oblak Irena, Vodice, Zapoge 37,
vložila 485.834,45 SIT, Avsec Anton, Dom-
žale, Varškova 4, vložil 1,811.421,33 SIT,
Avsec Marko, Domžale, Varškova 4, vložil
1,009.955,82 SIT, Badovinac Zalka, No-
tranje Gorice, Plešivica 120, vložila
1,138.230,91 SIT, Bajt Slovenko, Ljublja-
na, Medvedova cesta 18, vložil 862.152,33
SIT, Božič Zvonimir, Ljubljana, Viška cesta
69b, vložil 718.785,30 SIT, Bukovec Djur-
dja, Medvode, Škofjeloška 13, vložila
963.907,50 SIT, Bukovec Franc, Medvo-
de, Škofjeloška 13, vložil 1,378.935,17
SIT, Cerle Stojan-Marko, Ljubljana, Rožna
dolina c. VII/24, vložil 398.520,17 SIT, Čurt
Senija, Ljubljana, Leninov trg 14, vložila
783.623,16 SIT, Dečman Julijan, Ljublja-
na, Čufarjeva 4, vložil 292.357,13 SIT, De-
janovič Milka, Ljubljana, Cesta v Pečale 24,
vložila 247.994,84 SIT, Dobrovoljc Zmaga,
Vrhnika, Verd 1, vložila 922.034,92 SIT,
Dornik Ludvik, Ljubljana, Za partizanskim
domom 16, vložil 1,297.119,95 SIT, Dro-
bež Majda, Ljubljana, Ježa 13, vložila
819.992,34 SIT, Eberlinc Gvido, Litija, Pra-
prošče 22, vložil 1,692.386,85 SIT, Fortu-
na Jožefa, Vrhnika, Partizanski tabor 12,
vložila 1,001.923,55 SIT, Furlan Maja,
Ljubljana, Černetova 5, vložila
1,013.290,57 SIT, Glavič Marija, Ljublja-
na, Jakčeva 28, vložila 727.281,39 SIT,
Grdadolnik Ana, Ljubljana, Brdnikova 13,
vložila 614.047,23 SIT, Gregorič Franc,
Ljubljana, Pot do šole 4a, vložil 404.631,57
SIT, Grojzdek Saško, Ljubljana, Rožna doli-
na V/11, vložil 858.434,84 SIT, Halilović
Ziad, Kamnik, Klavčičeva 9, vložil
1,863.858,56 SIT, Jačimović Radmila,
Ljubljana, Ul. bratov Tuma 22, vložila
692.687,73 SIT, Janež Borut, Litija, Jevni-
ca 96, vložil 806.463,28 SIT, Jantol Amali-
ja, Ljubljana, Jakčeva 34, vložila
722.364,11 SIT, Jerko Mojca, Ljubljana,
Dunajska 429, vložila 493.231,58 SIT, Jo-
vanovič Vojko, Litija, Prečna 14, vložil
1,468.990,35 SIT, Jurjevčič Nada, Horjul,
Butajnova 48, vložila 1,024.623,71 SIT,
Klančar Jernej, Ljubljana, Ul. Jožeta Mirtiča
18, vložil 1,141.585,26 SIT, Klasič Marija,
Ljubljana, Tržaška 119, vložila 643.936,36
SIT, Klement Marija, Ljubljana, Golouhova
16, vložila 765.205,18 SIT, Klenovšek
Zvonka, Ljubljana, Jakčeva 12, vložila
819.933,32 SIT, Korošec Zofija, Ljubljana,
Litostrojska 27, vložila 901.577,17 SIT, Ko-
vač Franc, Ljubljana, Zoletova 5a, vložil
1,133.320,45 SIT, Krejan Anton, Ljublja-
na, Jamova 68, vložil 915.008,28 SIT, Kro-
šelj Tomaž, Ljubljana, Dergomaška 30, vlo-
žil 705.298,22 SIT, Kumar Alojz, Domžale,
Mala loka 23, vložil 1,171.828,54 SIT, Kun-



Stran 5278 / Št. 53 / 30. 7. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

stelj Miha, Mengeš, Zavrti 41, vložil
937.440,69 SIT, Lakner Dušan, Ljubljana,
Klunova 16, vložil 1,715.963,20 SIT, Lesi-
ca Roman, Vrhnika, Partizanski tabor 12,
vložil 1,151.655,58 SIT, Markelj Štefka,
Ljubljana, Zavetiška 12, vložila 563.271,10
SIT, Markovič Radojka, Ljubljana, Selanov
trg 4, vložila 664.532,25 SIT, Mohorič Mir-
ko, Radovljica, Vrbnje 26, vložil
1,785.433,29 SIT, Momič Irena, Ljubljana,
Ul. Bratov Učakar 54, vložila 1,275.274,23
SIT, Mulh Franc, Litija, Valvazorjev trg 9,
vložil 1,588.989,49 SIT, Nagode Vinko,
Vrhnika, Kolesarska pot 8, vložil
559.046,46 SIT, Novaković Žana, Ljublja-
na, Tbilisijska 28, vložila 1,055.243,47 SIT,
Oražem Anton, Ljubljana, Preglov trg 13,
vložil 651.083,96 SIT, Papež Vera, Ljublja-
na, Zavetiška 4, vložila 918.740,43 SIT,
Peternel Danica, Medvode, Goričane 22e,
vložila 807.463,15 SIT, Petrović Čedo,
Grosuplje, Adamičeva 41b, vložil
1,602.859,12 SIT, Pintar Milan, Dragomer,
V Loki 26, vložil 1,815.947,91 SIT, Prodan
Andreja, Grosuplje, Ljubljanska 4a, vložila
848.806,70 SIT, Props Alenka, Šmartno
pri Litiji, Ustje 5, vložila 1,012.396,65 SIT,
Renko Dina, Ljubljana, Malejeva 1, vložila
78.741,00 SIT, Rožman Bogomir Anton,
Ljubljana, Sp. Rudnik II/3, vložil
1,296.259,25 SIT; Rudman Alojz, Ljublja-
na, Šaranovičeva 11, vložil 1,819.970,03
SIT, Savič Draginja, Ljubljana, Jakčeva 8,
vložila 629.512,13 SIT, Sintič Rudolf, Ljub-
ljana, Glinškova pl. 12, vložil 923,512,94
SIT, Smrzlič Nevenka, Ljubljana, Pohorske-
ga bataljona 1, vložila 899.394,33 SIT, So-
lar Ajka, Medvode, Škofjeloška 11, vložila
1,149.305,34 SIT, Sotlar Marko, Domža-
le, Gregorčičeva 9, vložil 1,657.301,56
SIT, Strnad Zdravka, Ljubljana, Brodarjev
trg 14, vložila 455.349,32 SIT, Šetrajčič
Dragica, Ljubljana-Polje, Polje c. VI/10, vlo-
žila 721.881,49 SIT, Štembal Frančiška,
Ljubljana, Hranilniška 9, vložila 749.635,58
SIT, Teran Tatjana, Naklo, Podbrezje 135,
vložila 1,683.166,94 SIT, Teraž Barbara,
Medvode, Žlebe 9, vložila 585.200,39 SIT,
Tikvič Marjan, Trzin, Prešernova 12, vložil
2,172.133,28 SIT, Tizaj Irena, Ljubljana,
Peruzzijeva 51, vložila 957.078,58 SIT, To-
dorović Grozdana, Ljubljana, Bilečanska 4,
vložila 468.733,35 SIT, Tominšek Rafael,
Notranje Gorice, Gmajna 56, vložil
787.632,05 SIT, Treven Hudeček Apoloni-
ja, Ljubljana-Polje, Novo Polje c. XI/19, vlo-
žila 857.800,24 SIT, Vidmar Marija, Ljub-
ljana, Rašiška 9, vložila 972.650,28 SIT,
Vidmar Nataša, Vrhnika, Drenov grič 98,
vložila 913.890,96 SIT, Vidovič Jovo, Ljub-
ljana, Bratov Tuma 22, vložil 995.696,80
SIT, Vrbančič Karmen, Domžale, Ljubljan-
ska 89, vložila 962.806,13 SIT, Witwicki
Jelka, Litija, Luke Svetca 3, vložila
168.803,28 SIT Zahatek Marko, Ljubljana,
Jakčeva 8, vložil 1,716.632,88 SIT, Zava-
šnik Milan, Ljubljana, Glinškova pl. 2, vložil
1,497.144,85 SIT, Zavrl Janez, Kresnice,
Kresniške poljane 38, vložil 502.182,70
SIT, Zec Asima, Ljubljana, Glinškova pl. 12,
vložila 815.280,76 SIT, Ziherl Elizabeta,
Ljubljana, Trnovska 8, vložila 758.932,88
SIT, Zorc Janez, Polhov Gradec, Dvor pri
Polhovem Gradcu 21, vložil 1,343.379,95
SIT, Žalac Marija, Škofljica, Dole pri Škoflji-

ci 1, vložila 1,044.032,44 SIT, in Žlogar
Martin, Ljubljana, Zaloška 188, vložil
849.921,39 SIT, ki so vstopili 7. 7. 1997 –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 7. 1997.

Rg-200167
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05988 z dne 27. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa INLES, Proizvodnja, trženje in
inženiring, d.d., Kolodvorska 22, Ribni-
ca, sedež: Kolodvorska 22, 1310 Ribni-
ca, pod vložno št. 1/12711/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5103126
Član nadzornega sveta: Pučnik Janko,

izstopil1 4. 10. 1997; Ambrožič Brane,
vstopil 14. 10. 1997.

Rg-200342

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06953 z dne 10. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ALFATECH, d.o.o., Ljubljana,
Trgovina in storitve, sedež: Verovškova
58, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23622/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5775868
Ustanovitelj: Jesih & Šubic, d.o.o., iz-

stop 6. 12. 1996, in Klemenc Gordana, iz-
stop 7. 11. 1996; Jesih Marjan, Domžale,
Bukovčeva 9, vstop 20. 6. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1997: 6022
Storitve taksistov; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 804 Izobraževanje odra-
slih in drugo izobraževanje; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Rg-200384

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19058 z dne 21. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa AVTOPREVOZ PIŠKUR, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Plešičeva 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22718/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5782759
Osnovni kapital: 1,670.000 SIT
Ustanovitelj: Piškur Franc, Ljubljana,

Podmilščakova 21b, vstop 15. 3. 1993,
vložek 1,670.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
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; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-200385
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04474 z dne 18. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa B. & Z., Inženiring za izobraže-
vanje, svetovanje in raziskave, d.o.o.,
Ljubljana-Polje, Cesta XXVI/3b, sedež:
Polje, Cesta XXVI/3b, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14789/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, tipa zastopnika in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5554748
Firma: B. & Z., Inženiring in izobraže-

vanje, svetovanje in raziskave, d.o.o.
Skrajšana firma: B. & Z., d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Prušnikova 8
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ba-

bič Srečko, Ljubljana, Prušnikova 8, razre-
šen 6. 11. 1997 kot prokurist in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev kot direktor marketinga.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
6. 11. 1997.

Rg-200393
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05200 z dne 26. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa OBAD – PRIREDITVE, podjetje
za varovanje prireditev, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Vojkova 63, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/22984/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5759188
Sedež: 1000 Ljubljana, Grablovičeva

ulica 30.

Rg-200456

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03343 z dne 25. 9. 1997 pri sub-
jektu vpisa ROSCO INTERNATIONAL, tr-
govina, proizvodnja, storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Nazorjeva ul. 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26250/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5858178
Firma: ROSCO GOLF & TRAVEL,

d.o.o., Ljubljana, podjetje za promocijo
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golfa, turizem, posredništvo in upravlja-
nje

Skrajšana firma: ROSCO GOLF & TRAV-
EL, d.o.o., Ljubljana

Dejavnost, izbrisana 25. 9. 1997: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1997: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 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; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezer-
vatov; 92621 Dejavnost marin; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9900 Eksterito-
rialne organizacije in združenja.

Rg-200466
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05423 z dne 28. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29964/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1215833
Firma: IMPERIAL SLOVENIJA, poslo-

vanje z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: IMPERIAL SLOVENI-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: IMPERIAL KAPITALBETEILI-

GUNGSGESELLSCHAFT, m.b.H. & CO.Kg,
Linz, Hafferl-Str. 7, vstop 16. 9. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Brunner Hans, mag. Linz, Binder-
michl 70, ki zastopa družbo brez omejitev,
in prokurist Kristan Marjan, Ljubljana, Smrt-
nikova ulica 4, imenovana 16. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje

tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-200482

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06418 z dne 16. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa INLES, Proizvodnja, trženje
in inženiring, d.d., Kolodvorska 22, Rib-
nica, sedež: Kolodvorska 22, 1310 Rib-
nica, pod vložno št. 1/12711/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
začasnega nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5103126
Člani nadzornega sveta: Turk Franc, Urh

Dušan, Vidervol Brane in Pogorelc Viktor,
izstopili 24. 10. 1997; Kostič Branka, Šilc
Janez, Merhar Miran in Oražem Rado, vsto-
pili 24. 10. 1997.

Rg-200669

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04022 z dne 3. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa AVTOMONTAŽA, družba za po-
slovno strategijo in nadzor sistema,
d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 180,
sedež: Celovška cesta 180, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07975/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5400228
Firma: AVTOMONTAŽA, družba za po-

slovno strategijo in nadzor sistema, d.d.,
Ljubljana

Skrajšana firma: AM, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 855,695.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Dunajska 160, vložil 373,270.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5/IV, vložil 39,760.000 SIT, Ka-
pitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Dunajska cesta 56,
vložil 39,760.000 SIT, in obstoječi znani
lastniki, vložili 402,905.000 SIT – vstopili
14. 4. 1997, odgovornost: ne  odgovarja-
jo; AVTOMONTAŽA, p.o., MERKUR
KRANJ, p.o., Zavod RS za transfuzijo krvi,
p.o. PTT podjetje Ljubljana, p.o. Ljubljanski
potniški promet, p.o., LIZ INŽENIRING,
p.o., METALKA COMMERCE, p.o., MAR-
KETING INŽENIRING, p.o., Gambit, p.o.,
MK-KOPRODUKCIJA, p.o., Autocommer-
ce, p.o., Pralnica in kemična čistilnica, p.o.,
ISTRA BENZ, p.o., Liko, d.o.o., Institut Jo-
žef Stefan, p.o., Totra, p.o., Papirnica Vev-
če, p.o., KTL VALKARTON, p.o., UNIS TOS,
p.o., PETROL TRGOVINA, p.o., Gradis, IB
finančna organizacija, d.o.o., Ljubljanska
banka-Gospodarska banka, d.d., Delikate-
sa, p.o., Lokainvest, p.o., Chemo, p.o., Za-
vod za organizacijo poslovanja, p.o., Me-

dex, p.o., GP Bežigrad, d.d., in KTL
KARTONAŽA, p.o., izstopili 4. 4. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rejec Lucijan, razrešen 4.4. 1997,
generalni direktor Rejec Lucijan, Tolmin,
Gregorčičeva ulica 20, imenovan 4. 4.
1997.

Člani nadzornega sveta: Drobne Robert,
Kobler Pavle in Pivk Miroslav, vstopili 4. 4.
1997.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 1997: 7411
Pravno svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo opr. št.
LP 1133/1995-MV z dne 20. 11. 1996.

Rg-200680
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05672 z dne 7. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29870/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1216341
Firma: SKANIDA – TRBIĆ & CO., pod-

jetje za storitve in posredovanje, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: SKANIDA – TRBIĆ &
CO., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika. družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Jamnikarje-
va 61

Ustanovitelja: Trbić Božidar in Trbić So-
nja, oba iz Ljubljane, Polanškova ulica 28,
vstopila 25. 9. 1997, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Trbić Božidar, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Trbić Sonja, ki kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 25. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1997: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 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;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
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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; 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; 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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74832 Fotokopiranje in

drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-200682
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05680 z dne 13. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29900/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Novi Gori-
ci, spremembo firme, sedeža, skrajšane fir-
me, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, de-
javnosti in zastopnikov, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5325544
Firma: MARKA-T, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MARKA-T, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Društvena 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Drovšek Igor, izstopil

13. 10. 1997; Matijević Zoran, Labin, Đure
Salaja 20/5 in Matijević Irena, Ljubljana,
Društvena 24, vstopila 13. 10. 1997, vloži-
la po 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Drovšek Igor, razrešen 13. 10.
1997; prokuristka Matijević Irena in direk-
tor Matijević Zoran, ki zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 13. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1997: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
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; 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; 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; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-

na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanj.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici s
firmo: VOYAGE, Podjetje za turistično de-
javnost in izobraževanje, Tolmin, d.o.o., s
sedežem v Tolminu, Žagarjeva 3, pod vlož-
no št. 1/573/00.

Rg-200699
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06344 z dne 18. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa B.E.R., trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Komenskega
12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16718/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo priimka ustanovite-
lja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5653100
Ustanovitelj: Celar Aleš, Ljubljana, Tru-

barjeva cesta 81, vstop 21. 2. 1992, vlo-
žek 1,846.600 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: di-
rektor Celar Aleš, imenovan 15. 11. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-200709
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18215 z dne 24. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa AVRA, avtomatizacija in raču-
nalništvo, d.o.o., sedež: Kardeljeva
ploščad 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03579/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sede-
ža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnika ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5873355
Firma: AVRA, družba za razvoj in inve-

sticije, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Njegoševa 23
Osnovni kapital: 92,020.000 SIT
Ustanovitelji: Bizjak Ivan, Kompare Mar-

ko, Kukovič Ivan, Maver Marko, Podlipnik
Jože, Srše Ivan, Škorjak Boštjan in Urban
Vladin, izstopili 10. 11. 1994; Butina To-
maž, Ljubljana, Dolenjska 58, vstopil
10. 11. 1994, vložil 92,020.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Maver Marko, razrešen 10. 11.
1994; direktor Butina Tomaž, imenovan
10. 11. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6110
Pomorski promet; 6220 Izredni zračni pro-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 53 / 30. 7. 1998 / Stran 5281

met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-200730
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06190 z dne 9. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa GFI, globalni finančni inženi-
ring, d.o.o., sedež: Šmartinska 152,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28487/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5966736
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Zrnec Milena, razrešena 22. 9.
1997; prokurist Jurejevčič Benjamin, Tržič,
Brezje pri Tržiču 4, imenovan 22. 9. 1997.

Rg-200747
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06583 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa BELART, d.o.o., kultura
in izobraževanje, Podružnica Bela, se-
dež: Šentrupert 31, 8232 Šentrupert na
Dolenjskem, pod vložno št. 1/13264/03
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5518059003
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg osvobo-

dilne fronte 14
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rozman Janez, razrešen 20. 11.
1997, direktor Menzinger Vlajko, Ljubljana,
Trg osvobodilne fronte 14, imenovan
20. 11. 1997, zastopa podružnico brez
omejitev.

Rg-200749
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06596 z dne 1. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29965/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243012
Firma: KONTA TRADE, družba za trgo-

vino in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KONTA TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1217 Vodice, Lokarje 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: KONTA, podjetje za trgovi-

no in poslovne storitve, d.o.o., Vodice, Lo-
karje 19, vstop 14. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kirn Srečko, Ljubljana, Neubergerje-
va 5, imenovan 14. 11. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri

prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7482
Pakiranje.

Rg-201040
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03162 z dne 6. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30084/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196219
Firma: C3D, gradbeni in finančni inže-

niring, d.o.o., Ljubljana, Maurerjeva 18
Skrajšana firma: C3D, inženiring,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Maurerjeva 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bajc Rajko, Vipava, Beb-

lerjeva ulica 9, Anžič Jože, Ljubljana, Beb-
lerjev trg 12, in Pogačar Iztok, Ljubljana,
Celovška cesta 103, vstopili 23. 7. 1997,
vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Bajc Rajko, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristi Anžič Jože, Pogačar
Iztok in Bajc Edi, Ljubljana, Dolenjska cesta
19, imenovani 31. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 6. 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-

delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
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in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 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; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-

ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 74.60 –
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, je do-
voljeno samo varovanje.

Rg-201054
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06601 z dne 8. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30093/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243039
Firma: PIROLIZA, proizvodnja in stori-

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

govornostjo
Sedež: 1211 Ljubljana Šmartno,

Spodnje Gameljne 63
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Debeljak Ferdinand, Ljub-

ljana, Krivec 6, vstop 13. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Debeljak Ferdinand, imenovan
13. 10. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1998: 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja dru-
gih organskih osnovnih kemikalij; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 40101 Proizvodnja
elektrike v HE; 40102 Proizvodnja elektrike
v TE in JE; 40103 Druga proizvodnja elek-
trike; 40301 Proizvodnja pare in tople vo-

de; 40302 Distribucija pare in tople vode;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 6110
Pomorski promet; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje.

Rg-201055
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06607 z dne 15. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa KONTO MIP, Podjetje za fi-
nančni inženiring Ljubljana, d.o.o., Le-
varjeva 5, sedež: Levarjeva 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20043/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5672651
Dejavnost, vpisana 15. 1. 1998: 3511

Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6110 Po-
morski promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
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računalniške opreme v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9262 Dejavnost marin
in smučarskih centrov, druge športne de-
javnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 11. 1997.

Rg-201057

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06956 z dne 6. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa API, Podjetje za arhitekturo, pro-
jektiranje in inženiring, d.o.o., sedež:
Resljeva 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05231/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, družbeni-
kov, osnovnega kapitala, deležev in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5337704
Sedež: 1000 Ljubljana, Šaranoviče-

va ulica 10
Osnovni kapital: 17,512.611 SIT
Ustanovitelji: Birsa Uroš Vladimir, Ljub-

ljana, Ižanska 60, vložil 7,095.357 SIT, Sta-
novnik Aleš, Ljubljana, Štefanova 9, vložil
3,472.418 SIT, in Juriševič Anka, Ljublja-
na, Poljanska 20, vložila 3,472.418 SIT, ki
so vstopili 4. 3. 1990, ter Megušar Jurij,
Ljubljana, Tugomerjeva ulica 6, ki je vstopil
1. 12. 1997 in vložil 3,472.418 SIT – od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 12. 1997.

Rg-201067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06896 z dne 27. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30151/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243527
Firma: 2KLIK, d.o.o., podjetje za raču-

nalniške dejavnosti, Ljubljana
Skrajšana firma: 2KLIK, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta dveh

cesarjev 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Prešernova družba, podjet-

je za založništvo, distribucijo, trgovino, za-
stopstvo, posredovanje, d.d., Ljubljana,
Opekarska 4, vložila 600.000 SIT, LAM-
BIRITIS LTD., Nicosia, 52a Byzantium
street, Strovolos, vložil 600.000 SIT, in
G.K.T., COMPUTER WORLD LTD., Nico-
sia, 22D Demosthenis Severis street, vložil
300.000 SIT – vstopili 27. 11. 1997, od-
govornost. ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizjak Matjaž, Ljubljana, Potokarjeva
65, imenovan 27. 11. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1998: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-201068
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06650 z dne 27. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.d.,
sedež: Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05370/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5142733
Sprememba statuta z dne 19. 11. 1997.

Rg-201075
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05706 z dne 16. 1. 1998, pri sub-
jektu vpisa ANA KEK & CO, podjetje za
storitve in trgovino, d.n.o., Ljubljana, se-
dež: Šišenska cesta 43, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28044/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5950473
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 20
Dejavnost, vpisana 16. 1. 198: 93022

Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov.

Rg-201136
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00140 z dne 29. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30166/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244485
Firma: TEMELJ NEPREMIČNINE GO-

RENC & ŠIPEK, storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: TEMELJ NEPREMIČ-

NINE GORENC & ŠIPEK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 7
Ustanovitelja: Gorenc Sabinca in Šipek

Aleksander, oba iz Ljubljane, Preglov trg 7,
vstopila 7. 1. 1998, vložila po 2.500 SIT,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Gorenc Sabinca in zastopnik Ši-
pek Aleksander, imenovana 7. 1. 1998, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-201137
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00152 z dne 2. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa PLOT, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Gorenje, sedež: Gorenje
n.h., 1332 Stara cerkev, pod vložno
št. 1/18048/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, druž-
benikov in zastopnika ter razširitev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5668131
Firma: LOS VD, družba za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
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Skrajšana firma: LOS VD, d.o.o.
Sedež: 1330 Kočevje, Trata IX/9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Plot Alojz, izstop 5. 1.

1998, Debeljak Viktor, Kočevje, Trata IX/9,
vstop 5. 1. 1998, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plot Alojz, razrešen 5. 1. 1998, di-
rektor Debeljak Viktor, imenovan 5. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1998: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 1. 1998.

Rg-201139
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00187 z dne 2. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa KVARTIR, poslovne storitve,
d.o.o., Mengeš, Verje 73, sedež: Verje
72, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/06145/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, zastopnika in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5377510
Firma: DALMATIN, založništvo in ti-

skarstvo, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: DALMATIN, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Mizarska
pot 11

Ustanovitelj: Žontar Karin, izstop 19. 11.
1997; Merhar Franc, Ljubljana, Mizarska
pot 11, vstop 19. 11. 1997, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žontar Karin, razrešena 19. 11.
1997; direktor Merhar Franc, imenovan
19. 11. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Sprememba akta o ustnaovitvi z dne
19. 11. 1997.

Rg-201145
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07354 z dne 28. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ARS INŽENIRING, družba za
investicije, inženiring in gradbeništvo,
d.o.o., sedež: Rožna dolina c. VI/36,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11746/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5483425
Član nadzornega sveta: Medvešek Miro,

izstopil 13. 11. 1997; Pušnik Bogdan, vsto-
pil 13. 11. 1997.

Rg-201149

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03351 z dne 28. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa PIRS, d.o.o., podjetje za mar-
keting in trgovino, Litija, Prečna 4, se-
dež: Prečna 4, 1270 Litija, pod vložno
št. 1/20204/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5687152
Ustanovitelja: Kotar Alojz, izstopil 26. 5.

1997; Kotar Uroš in Kotar Matjaž, oba iz
Litije, Prečna 4, vstopila 26. 5. 1997, vloži-
la po 753.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kotar Alojz, razrešen 16. 12. 1997;
zastopnik Kotar Uroš in direktor Kotar Mat-
jaž, imenovana 26. 5. 1997, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50401 Trgovina na
debelo 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; 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; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo
s farmacevtskimi izdelki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom.

Rg-201159
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07378 z dne 27. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30147/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1244108
Firma: KORENE & CO., trženje, k.d.
Skrajšana firma: KORENE & CO., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Vide Jane-

žičeve 5
Ustanovitelja: Korene Robert, Ljubljana,

Mislejeva 3, ki  odgovarja s svojim premo-
ženjem in Korene Sašo, Ljubljana, Ul. Vide
Janežičeve 5, ki ne  odgovarja – vstopila
30. 11. 1997, vložila po 1.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korene Robert, imenovan 30. 11.
1997, kot v.d. direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51340 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51470 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 55120 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 55210 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55510 Sto-
ritve menz; 55520 Priprava in dostava hra-
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ne (catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 60220 Storitve tak-
sistov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 64110 Javne
poštne storitve; 64120 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 64200 Teleko-
munikacije; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72600 Druge računalniške de-
javnosti; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74820 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 8042 Drugo izobraževanje; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov.

Rg-201173
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06979 z dne 20. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30130/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1253948
Firma: BALTIČ & CO, podjetje za grad-

bene in druge storitve, d.n.o., Ivančna
Gorica

Skrajšana firma: BALTIČ & CO, d.n.o.,
Ivančna Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Marin-
ča vas št. 9

Ustanovitelja: Baltič Matjaž, Ivančna Go-
rica, Marinča vas, št. 9, in Baltič Marija,
Krka 18, vstopila 20. 11. 1997, vložila po
1.000 SIT, odgovornost:  odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Baltič Matjaž, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Baltič Marija, ki kot
pomočnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 20. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1998: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45320 Izolacij-
ska dela; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 55220 Storitve kampov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 61200
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 63220
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z

nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
74700 Čiščenje stavb.

Rg-201179
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07324 z dne 15. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30113/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244051
Firma: WET BLUE, uvoz-izvoz, d.o.o.,

WET BLUE import-export Ltd.
Skrajšana firma: WET BLUE, d.o.o.,

WET BLUE, Ltd.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta dveh

cesarjev 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bandel Ronald, Voorscho-

ten, vstop 12. 12. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bandel Ronald, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Hrvatin Branko,
Koper, Partizanska 16, imenovana 12. 12.
1997.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1998: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 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; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-201187
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03523 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa LACOM – FIN, družba za za-
stopanje in trgovanje, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Tržaška 118, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19150/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5652413
Dejavnost, vpisana 13. 1. 1998: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0141 Storitve
za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za ži-
vinorejo, razen veterinarskih storitev; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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
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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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-201194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06225 z dne 3. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa RISTRO, podjetje za gradnjo stro-
jev in naprav, d.o.o., sedež: Lepovče 23,
1310 Ribnica, pod vložno št. 1/28489/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5967732
Ustanovitelj: Ranke Hans Peter, Un-

terschleissheim, Linden str. 9b, vstop
23. 8. 1996, vložek 880.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist dr. Helmut Klie, Fahrenzhausen, Blu-
menstrasse 9, in zastopnik Ranke Hans Pe-
ter, ki zastopa družbo brez omejitev, imeno-
vana 5. 9. 1997.

Rg-201195
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06629 z dne 2. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa METTLER TOLEDO, družba za
trgovino, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška 132, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25143/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5832942
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Meth Wolf, razrešen 31. 8. 1997;
prokurist Wienbeck Jochen, Reiskirchen,
Am Weinberg 16, imenovan 31. 8. 1997.

Rg-201197
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06236 z dne 2. 2. 1998 pod št.
vložka 1/21928/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5730252001
Firma: SINEL FRA, d.o.o., izvoz-uvoz

Ljubljana, Podružnica Mestni trg 13,
Ljubljana

Skrajšana firma: SINEL FRA, d.o.o., Po-
družnica Mestni trg 13

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 13
Ustanovitelj: SINEL FRA, d.o.o., Ljub-

ljana, Dunajska 156, vstop 15. 10. 1997,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Košorok Ivana, Ljubljana, Gram-
povčanova 5, imenovana 15. 10. 1997, za-
stopa podružnico brez omejitev kot v.d. ge-
neralnega direktorja.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1998: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi

nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-201210
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00242 z dne 27. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30149/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244612
Firma: R.P.G., d.o.o., Podjetje za trgo-

vino in storitve
Skrajšana firma: R.P.G., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-

sta 179b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Radovanović Pantelija, Ljub-

ljana, Celovška cesta 462, vstop 8. 1.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Radovanović Pantelija, imenovan
8. 1. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 36500 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 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; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 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 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
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vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 55120 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 55210 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 55220 Storitve kampov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 62200 Izredni zračni promet; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 67130 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-

niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-201482
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03215 z dne 9. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa DARDI, inženiring, svetovanje
in ekonomska propaganda, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Gosposvetska ulica 5,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19181/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, ustanovite-
ljev, deležev in akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5840171
Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova 3
Ustanovitelj: Perović Marko, izstop 9. 5.

1997; Vukičević Dragoljub, Ljubljana, Po-
lanškova ulica 13, vstop 1. 6. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 9. 5. 1997.

Rg-201487
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04288 z dne 4. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa INLES TRGOVINA, d.d., proda-
ja stavbnega pohištva in drugih proizvo-
dov, Partizanska cesta 3, 1310 Ribnica,
sedež: Partizanska cesta 3, 1310 pod
vložno št. 1/12712/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in pooblastil zastopnika,
člane nadzornega sveta, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5039045
Firma: INLES TRGOVINA, d.d., proda-

ja stavbnega pohištva in drugih proizvo-
dov, Ribnica

Skrajšana firma: INLES TRGOVINA,
d.d., Ribnica

Osnovni kapital: 177,108.000 SIT
Ustanovitelji. Žagar Leon, INLES HOLD-

ING, d.d., Pilipović Đuro, Stranjak Ređo,
Pirc Bernarda, INLES RIBNICA, d.d., Kraji-
na Mirko, Stranjak Emir, Fajs Janez, INLES
TRGOVINA, d.d., Šesto Vlatko, Oražem Ja-
nez, INLES L.P., d.d., Kempf Vesna, Ilić
Radomir, INLES S.D.R., d.d., Biondič Dri-
na, Vavtar Branko, INLES HRAST, d.d., Šar-
ševič Franjo, Petelin Andreja, INLES
JAVOR, d.d., Dragovan Đuro, Lovšin Franc,
Puljić Vlado, Sojčič Krešimir, Rudović Đor-
đe, Marić Ivan, Božič Vladimir, Filipović Ma-
to, Kiš Elizabeta, Šelebaj Branko, Keser
Ivan, Balić Ivan, Markić Željko in Filipov
Đuro, izstopili 21. 4. 1997; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

d.d., Ljubljana, Dunajska c. 56, vložil 9,
514.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
7,032.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
42,188.000 SIT, upravičenci interne raz-
delitve, vložili 11,580.000 SIT, in lastniki
trajnih vlog, vložili 106,794.000 SIT – vsto-
pili 21. 4. 1997, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jamnik Dušan, Ribnica, Cesta IV/1,
Grič, ki od 21. 4. 1997 zastopa družbo
brez omejtiev.

Člani nadzornega sveta: Žagar Leon, Po-
gorelc Viktor, Lovšin Franc, Urh Dušan in
Košmrlj Branko, vstopili 21. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 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; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 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; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina
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na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
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; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 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; 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; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 01257/01490-1997/ST z dne
14. 7. 1997.

Rg-201495
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05150 z dne 22. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa LAKSHMI, d.o.o., trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje, Ljub-
ljana, Lepodvorska 26a, sedež: Lepod-
vorska 26a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19995/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-

me, ustanoviteljev, zastopnikov in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5647975
Firma: LAKSHMI, trgovsko, proizvod-

no in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LAKSHMI, d.o.o.
Ustanoviteljica: Kojič Bojan in Avguštin

Albin, izstopila 29. 8. 1997; Skupnost za
zavest Krišne, Ljubljana, Žibertova 27, vsto-
pila 29. 8. 1997, vložila 1,620.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kojič Bojan in direktor Avguštin Al-
bin, razrešena 29. 8. 1997; direktorja Ki-
kelj Andrej, Grosuplje, Pod gozdom, cesta
IV/22, in Tosič Miroslav, Ljubljana, Brodar-
jev trg 7, imenovana 29. 8. 1997, zastopa-
ta družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 29. 8. 1997.

Rg-201497

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05167 z dne 1. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa TRI M INTERNATIONAL, d.o.o.,
podjetje za mednarodno trgovino in in-
ženiring, Ljubljana, Polanškova 6, sedež:
Polanškova 6, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28177/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5952646
Firma: TRI M INTERNATIONAL, d.o.o,

podjetje za mednarodno trgovino in in-
ženiring, Pot k ribniku 24, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Pot k ribni-
ku 24

Ustanovitelji: Kolajev Viktor, izstopil
1. 11. 1996; Semyak Mykola, M. Rivne,
Ul. Kotljerevskoga 20/10, vstopil 24. 6.
1996, vložil 450.000 SIT, Semyak Mak-
sym, M. Rivne, Ul. Kotljarevskoga 20/10,
vstopil 4. 9. 1997, vložil 315.000 SIT, in
Nehodyuk Vasyl, M. Kiev, Ul. Garmatnaja
18/56, vstopil 4. 9. 1997, vložil 735.000
SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
prokurist Kolajev Viktor, razrešen 4. 9.
1997, in direktor Medved Zoja, razrešen
7. 11. 1997; prokurist Nehodyuk Vasyl,
imenovan 4. 9. 1997, direktor Bečan Ja-
nez, Križe, Cesta Kokrškega odreda 19,
imenovan 7. 11. 1997, zastopa družbo v
skladu z zakonom, ter prokurista Semyak
Mykola in Semyak Maksym, imenovana
24. 6. 1996.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 9. 1997.

Rg-201498
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05394 z dne 9. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa FBV LINE, d.o.o., Proizvodno
in trgovsko podjetje, Medvode, Cesta ob
Sori 7, sedež: Cesta ob Sori 7, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/19898/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, deleža in de-
javnosti ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5673810
Osnovni kapital: 1,572.900 SIT
Ustanovitelj: Gvardjančič Dušan, Škofja

Loka, Reteče 51, Gorenja vas, vstop 26. 1.
1994, vložek 1,572.900 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gvardjančič Dušan, imenovan 26. 1.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
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prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 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; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 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; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov.

Rg-201501
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05711 z dne 29. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30078/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1216406
Firma: SPARE, proizvodno in trgovsko

podjetje Ljubljana, d.o.o., prevod imena
firme v nemškem jeziku: SPARE Herstel-
lung und Verkaufsgesellschaft

Skrajšana firma: SPARE Ljubljana,
d.o.o. skrajšana firma v nemškem jeziku:
SPRE Ljubljana GmbH

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova št. 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Ibounig Ingrid, Strau,

Strau 66, vstop 8. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sparovec Adolf, Strau 66, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokuristka
Obiltschnig Marija-Albina, Koper, Beblerje-
va ulica 7, imenovana 8. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1997: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 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; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522

Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 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; 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.; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-201505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06126 z dne 18. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ISKRA COMMERCE, Medna-
rodno trgovsko podjetje, d.o.o., Kotni-
kova 28, Ljubljana, sedež: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14069/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
naziva zastopnika ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5539714
Firma: ISKRA COMMERCE, Mednarod-

no trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubjana
Osnovni kapital: 668,955.000 SIT
Ustanoviteljica: ISKRA, elektro in elek-

tronska industrija, d.d., Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 16. 12. 1991, vložek
668.955.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, izstop 17. 6. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ravnikar Aleksander, Kranj, Krašno-
va 19, ki od 4. 6. 1997 kot začasni poslo-
vodja-direktor zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1997:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31100 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31400
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 31500 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 32100 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 32200 Pro-
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izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33100 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 33300 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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 pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51610 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 64120 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 70320 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72100 Sve-

tovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
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 družba-
mi; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 1276/970/97-MV.

Rg-201508
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06332 z dne 9. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30018/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1233793
Firma: INFOTECH OPARA, informacij-

ske tehnologije, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: INFOTECH OPARA,

k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Močnikova

ulica 6
Ustanovitelja: Opara Roman, Ljubljana,

Močnikova ulica 6, ki  odgovarja s svojim
premoženjem, in Opara Mirko, Škofljica, Za-
log pri Škofljici 38, ki je vložil 1.000 SIT in
ne  odgovarja, vstopila 5. 11. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Opara Roman, imenovan 5. 11.
1997, kot komplementar zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1997: 4531
Električne inštalacije; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-201512
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06749 z dne 23. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30071/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243284
Firma: LEVSTIK, sistemi, d.o.o., Ljub-

ljana, Krovska 5
Skrajšana firma: LEVSTIK, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Krovska 5

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Levstik Andrej, Ljubljana,

Celovška 130, vstop 6. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Levstik Andrej, imenovan 6. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1997: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4531 Električne inštalacije;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 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; 7260
Druge računalniške dejavnosti.

Rg-201518
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07094 z dne 30. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa TAG TRANS, prevozništvo,
d.o.o., Pijava Gorica, sedež: Pijava Gori-
ca 88, 1291 Škofljica, pod vložno
št. 1/29916/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1233033
Firma: TAG TRANS, prevozništvo,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Kajuhova 20
Sprememba družbene pogodbe z dne

24. 12. 1997.

Rg-201519
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07119 z dne 19. 12. 1997 pod št.
vložka 1/09962/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5437407002
Firma: PUBLICUS, gospodarjenje z

odpadki, trgovina, leasing, prevoz,
d.o.o., Ljubljana, Podružnica Kamnik

Skrajšana firma: PUBLICUS, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica Kamnik

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1234 Mengeš, Suhadole
Ustanovitelj: PUBLICUS, gospodarjenje

z odpadki, trgovina, leasing, prevoz, d.o.o.,
Ljubljana, Ljubljana-Črnuče, Brnčičeva 29,
vstop 9. 12. 1997, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šorc Željko, Postojna, Pivska 2, ime-
novan 9. 12. 1997, zastopa podružnico
brez omejitev za posle do 20.000 DEM,
nad tem zneskom pa le s soglasjem proku-
rista.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1997: 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribu-
cija vode; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 9000 Storitve javne higiene.

Rg-201521
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07180 z dne 29. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30076/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243861
Firma: SHIFT SISTEMI, Družba za in-

formacijske tehnologije, d.o.o.
Skrajšana firma: SHIFT SISTEMI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Arharjeva 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Velechovsky Marija,

Ljubljana, Arharjeva 2, vstop 4. 12. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Velechovsky Marija, imenovana
5. 12. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1997: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 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.

Rg-201706
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07272 z dne 28. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa LJUBLJANSKA BANKA – BAN-
KA ZASAVJE, d.d., Trbovlje, sedež: Trg
revolucije 25c, 1420 Trbovlje, pod vlož-
no št. 1/01500/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5026091
Firma: BANKA ZASAVJE, d.d., Trbov-

lje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke

Skrajšana firma: BANKA ZASAVJE, d.d.,
skupina NLB

Sprememba statuta z dne 16. 12. 1997.

Rg-201709
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06322 z dne 27. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa PODJETJE ZA GEOTEHNIČ-
NA DELA, P.O., sedež: Letališka 27,

1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05675/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala in zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti in člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5098670
Firma: GZL GEOPROJEKT, podjetje za

geotehnična dela, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: GZL GEOPROJEKT,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 263,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
52,600.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
26,300.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
66,092.000 SIT, upravičenci interne raz-
delitve, vložili 39,350.000 SIT, in udele-
ženci notranjega odkupa, vložili
78,658.000 SIT – vstopili 27. 8. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vu-
kelič Željko, Ljubljana, Ul. Gubčeve brigade
24, razrešen 27. 8. 1997 kot direktor in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev navzven, kot začasna uprava.

Člani nadzornega sveta: Božović Mitar,
predsednik, Benček Ratomir, podpredsed-
nik, Borec-Merlak Janja, Klinc Matjaž, Mi-
hailovski Aleksander in Osrečki Ivan, vstopi-
li 27. 8. 1997.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 6024
Cestni tovorni promet; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo opr. št. LP
01341/00790-1997/GV z dne 21. 10.
1997.

Rg-201711
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06199 z dne 27. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ARKADA DVA, Pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Ce-
lovška 91, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26948/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča odobreni kapital s temile po-
datki:

Matična št.: 5913063
Vpiše se pooblastilo upravi z dne 8. 7.

1997, da odobreni kapital znaša
96,632.000 SIT. Direktor je pooblaščen
povečati osnovni kapital družbe v prvih
petih poslovnih letih za znesek
96,632.000 SIT, in sicer tako, da vsako
poslovno leto odloči o povečanju osnov-
nega kapitala za 1%.

Rg-201712
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00039 z dne 27. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30146/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo pooblaščenko s
temile podatki:

Matična št.: 1254375
Firma: CALCIT, Družba pooblaščen-

ka, d.d.
Skrajšana firma: DP CALCIT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1241 Stahovica, Stahovica 15
Osnovni kapital: 171,132.000 SIT
Ustanovitelji: seznam delničarjev in del-

nic je v posebni prilogi, ki je sestavni del
statuta, vstopili so 27. 12. 1997, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kirn Matevž, Kamnik, Bevkova 20,
imenovan 22. 12. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Brišnik Janez,
predsednik, Avsenik Tomaž, namestnik, Rus
Mirjana, Zupanc Uroš in Vnuk Čedomir,
vstopili 22. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1998: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami.

Rg-201716
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04293 z dne 20. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa TRAIDING, d.o.o., trgovina in
storitve, sedež: Celovška 34, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02744/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, ustanoviteljev, zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5299420
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 268
Ustanovitelji: AVTOIMPEX, d.o.o., izsto-

pil 4. 7. 1997; Dostal-Zalar Metka, Ljublja-
na, Andričeva ulica 3, vložila 1,466.607,03
SIT, Drobež Irena, Ljubljana, Luise Pesjako-
ve ulica 6, vložila 513,930,99 SIT, Premelč
Mojca, Ljubljana, Pot na grič 16, vložila
513.930,99 SIT, in Krasovski Boris, Ljub-
ljana, Medvedova cesta 9, vložil
513,930,99 SIT – vstopili 4. 7. 1997, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Do-
stal-Zalar Metka, razrešena 4. 7. 1997 kot
zastopnica in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 7. 1997.

Rg-201717
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 97/06539 z dne 20. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SALUS, promet s farmacevt-
skimi, medicinskimi in drugimi proizvo-
di, d.d., Ljubljana, Mašera Spasičeva uli-
ca 10, sedež: Mašera Spasičeva ulica
10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00299/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5002796
Dejavnost, vpisana 20. 1. 1998: 2441

Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
33100 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 33400 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 6024 Cestni tovorni promet; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Sprememba statuta z dne 17. 5. 1997.

Rg-201723
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07266 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa EUROCOMPUTER SYSTEMS,
informacijski inženiring in zastopstva,
d.o.o., sedež: Vojkova 50, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5461294
Ustanovitelji: ECS, d.o.o., Ljubljana,

Vojkova 50, vložil 105,870.000 SIT, Ču-
ček Janez, Ljubljana, Trnovska 4, vložil
3,595.000 SIT, in Gorenšček Nevenka,
Ljubljana, Martinčeva 1, vložila 500.000
SIT – vstopili 28. 11. 1994, odgovornost:
ne  odgovarjajo; Kragolnik Smiljana, Rotar
Damijan, Florjančič Rudolf, Potočnik Mi-
ran, Škerget Mitja in Mišetič Boris, izstopili
27. 11. 1997; Baraga-Wojčicki Tatjana,
Žagari Irena, Todori Blanka, Kosi Boštjan,
Škedelj Franc in Gruden Biserka, izstopili

28. 11. 1997, Tozon Ljudmila, izstopila
9. 12. 1997.

Rg-201724
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06598 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ITEO – REVIZIJA, podjetje za
revizijo, d.o.o., Ljubljana, Ajdovščina 4,
sedež: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19674/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža in ustanoviteljev, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, uskladitev dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5662664
Firma: ITEO REVIZIJA, podjetje za re-

vizijo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ITEO REVIZIJA, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 28
Ustanovitelj: ITEO, svetovalni inštitut,

d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
30. 7. 1992, vložek 965.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1998: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 11. 1997.

Rg-201725
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05940 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa AMBIENT, Projektivno podjet-
je, p.o., Ljubljana, Mestni trg 25, sedež:
Mestni trg 25, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00481/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala in zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5024960
Firma: AMBIENT, Projektivno podjet-

je, d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 25
Skrajšana firma: AMBIENT, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 7,280.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad odškodnin-

skega in pokojninskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska 5, vložil 730.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 730.000 SIT, Slo-
venska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Du-
najska 160, vložila 1,450.000 SIT, Kerin
Miha, Ljubljana, Kolodvorska ulica 20a, vlo-
žil 1,250.000 SIT, Kregar Marija Magdale-
na, Ljubljana, Vojkova cesta 52, vložila
1,170.000 SIT, Ravnikar Edvard, Ljublja-
na, Vojkova cesta, vložil 1,240.000 SIT,
Kregar Branimir, Ljubljana, Peričeva ul. 15,
vložil 630.000 SIT, in Ravnikar Helena,
Ljubljana, Vojkova cesta 52, vložila 80.000
SIT – vstopili 4. 7. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ke-
rin Miha, razrešen 4. 7. 1997 kot direktor
in imenovan za zastopnika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev kot začasni poslovodja.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruk-
turiranje in privatizacijo opr. št. LP
01296/01280-1997/BR z dne 22. 10.
1997.

Rg-201727
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04039 z dne 21. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD
HRASTNIK, p.o., Novi log 11a, Hrastnik,
sedež: Novi log 11a, 1430 Hrastnik, pod
vložno št. 1/00295/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5050936
Firma: VRTEC HRASTNIK
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1998: 5552 Pri-

prava in dostava hrane (catering); 80101 De-
javnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.

Rg-201729
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05080 z dne 21. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa CREDITANSTALT – SKB LEAS-
ING, d.o.o., sedež: Slovenska 54, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24760/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5808596
Osnovni kapital: 54,861.028,75 SIT
Ustanovitelj: DEG, Deutsche Inve-

stitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH,
Koeln, Belvederestrasse 40, vstop 4. 9.
1997, vložek 10,972.205,75 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 9. 1997.

Rg-201730
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07113 z dne 21. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa COMMERCE, Trgovina, za-
stopstva, posredništvo, proizvodnja, sto-
ritve, d.d., sedež: Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00037/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta in statuta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5000181
Člani nadzornega sveta: Grčar Jelica in

Sever Tine, izstopila 2. 12. 1997, Vončina
Bojana, izstopila 27. 11. 1997, Frelih Mari-
ja in Vodopivec Blaž, vstopila 2. 12. 1997,
Vončina Bojana, vstopila 27. 11. 1997.

Sprememba statuta z dne 2. 12. 1997.
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Rg-201732
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05837 z dne 21. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa LITOSTROJ, Podjetje za go-
stinstvo in nastanitev, d.o.o., sedež: Lito-
strojska c. 40, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10362/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5447003
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1998: 1520

Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5530 Gostinske sto-
ritve 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 (cate-
ring); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7482 Pakiranje.

Rg-201733
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04247 z dne 21. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa MAVRICA, trgovsko podjetje z
barvami in laki, d.d., Ljubljana, Resljeva
1, sedež: Resljeva 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03440/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo pooblastil
zastopnika in članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5095018
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Dežman Rajko, Ljubljana, Na produ
1, ki od 14. 7. 1997 zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Založnik Tomaž,
Čadež Ksenija in Brejc Marko, izstopili 7. 7.
1997; Čadež Ksenija, Manfreda Marijan in
Založnik Tomaž, vstopili 7. 7. 1997.

Rg-201734
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07334 z dne 21. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SPL LJUBLJANA, d.d., družba
za poslovanje z nepremičninami in inže-
niring, sedež: Kersnikova 6/IV, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01846/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo tipa zastopnika in članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5226805
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pirc

Franc, Ljubljana, Reboljeva 2, razrešen
22. 5. 1997 kot zastopnik in imenovan za
generalnega direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Percan-Pavčič
Jadranka, Lesjak-Pirnat Alenka in Maier
Siegfried, izstopili 22. 5. 1997; Sekavčnik
Aleksander, Koštial Saša in Butara Tatjana,
vstopili 22. 5. 1997.

Rg-201735
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07298 z dne 21. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SREDNJA ZDRAVSTVENA
ŠOLA LJUBLJANA, sedež: Šubičeva 1,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01820/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5242045
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska ce-

sta 61.

Rg-201737
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06196 z dne 19. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa TRUFIKA, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Trubarjeva ul. 23,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28958/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, deležev in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5971284
Firma: BIG BANG MUSIC, trgovina,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BIG BANG MUSIC,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

cesta 152, Hala VI/3
Ustanovitelji: M.C.C., d.o.o., Ljubljana,

Vevška c. 52, vstopil 10. 9. 1997; BOFEX,
d.o.o., podjetje za trgovino v domačem in
zunanjetrgovinskem poslovanju, inženiring,
proizvodnja in storitve, prevozništvo, zasto-
panje tujih firm, Ljubljana, Šmartinska cesta
152, Hala VI/3, vložil 735.000 SIT, in
Schollmayer Jurij, Ljubljana, Celovška ce-
sta 147, vložil 15.000 SIT, ki sta vstopila
10. 9. 1997, ter Tomac Bernarda, Ljublja-
na, Slovenčeva ul. 145, vložila 150.000
SIT, ki je vstopila 13. 9. 1996 – odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Tomac Bernarda, razrešena 10. 9.
1997; direktor Schollmayer Jurij ter zastop-
nika Todorovič Dragan, Ljubljana, Celjska
cesta 25, in Šolmajer Janko, Ljubljana, Pod
topoli 75, ki zastopata družbo kot pomočni-
ka direktorja, vsi imenovani 10. 9. 1997.

Rg-201740
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05677 z dne 16. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOVINA, Kovinsko predeloval-
no podjetje, d.d., sedež: Grmaška 3,
1275 Šmartno pri Litiji, pod vložno
št. 1/00830/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5157714
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Peršič Anton, razrešen
25. 9. 1997; Jordan Branko, Trbovlje, Trg
Franca Fakina 2b, razrešen 25. 9. 1997,
kot član uprave in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev kot uprava –
direktor.

Člani nadzornega sveta: Racki Bruno,
Kokot Gabrijela in Oblak Peter, izstopili
25. 9. 1997; Leskovšek Marija, Kokot Ga-

brijela, Košmerl Vinko, Bratkovič Marjan in
Pavšek Marin, vstopili 25. 9. 1997.

Rg-201741
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05386 z dne 19. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa IZTR, inženiring in projektira-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenska
cesta 19, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00487/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5066107
Ustanovitelja: Rihar Gregor, Ljublja-

na-Šentvid, Tacenska 14, vstopil 9. 12.
1994, vložil 2,404.938 SIT, in IMO-RENT,
inženiring in konsalting, Murska Sobota,
vstopil 30. 9. 1996, vložil 2,935.062 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjata; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja in Slovenski odškodninski sklad, iz-
stopila 30. 9. 1996, ter Sklad RS za razvoj,
d.d., izstopil 19. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1998: 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 3. 1997.

Rg-201743
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06588 z dne 12. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA NOVE
FUŽINE, p.o., Ljubljana, sedež: Leninov
trg 11, 1000 Ljubljana Moste-Polje, pod
vložno št. 1/01983/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev in zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5280052
Firma: OŠ NOVE FUŽINE, Preglov trg

8, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 8
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana Moste Polje, izstopila 12. 6. 1997;
Mestna občina, Ljubljana, Mestni trg 1, vsto-
pila 12. 6. 1997, odgovornost:  odgovarja
do določene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Senih Marija, razrešena 12. 6.
1997; zastopnica Senih Marija Jana, Ljub-
ljana, Bratovževa ploščad 16, imenovana
12. 6. 1997, zastopa šolo kot ravnateljica,
in zastopnica Guzelj Elizabeta, Ljubljana,
Snebrško nabrežje 75, ki od 12. 6. 1997
zastopa šolo kot pomočnica ravnateljice.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-201744

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07108 z dne 12. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ITEO, svetovalni institut, d.d.,
angleški prevod firme: ITEO Management
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Consulting Institute, sedež: Ajdovščina
4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00379/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5051541
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 28.

Rg-201745
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07109 z dne 12. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa GRAL-ITEO, tržne raziskave,
d.o.o., firma v angleškem jeziku:
GRAL-ITEO Marketing Research Ltd., se-
dež: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29830/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1196154
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 28.

Rg-201746
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06317 z dne 12. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SKB TRADING, podjetje za
mednarodno in domačo trgovino, d.o.o.,
sedež: Dunajska 51, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25472/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5842042
Ustanovitelj: Gabrijelčič Tomaž, izstop

14. 7. 1997; SKB TRADING, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 51, vstop 14. 7. 1997, vlo-
žek 655.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-201748
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00015 z dne 12. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZODIAC, trženje in storitve,
d.o.o., Grosuplje, sedež: Taborska 15,
1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/03559/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev,
uskladitev dejavnosti in spremembo zastop-
nika na podlagi pritožbe KP 105/97 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5406099
Ustanovitelja: Škrjanc Vinko Janez, ki je

vstopil 8. 6. 1993, in Škrjanc Marija, ki je
vstopila 28. 12. 1996, oba iz Ljubljane, Po-
lje, Cesta XXXII 3, vložila po 2,501.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ambrož Bojan, razrešen 24. 12.
1996; direktor Škrjanc Vinko Janez, imeno-
van 24. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-

tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 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; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-201750
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02658 z dne 12. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa LITOSTROJ, Podjetje za go-

stinstvo in nastanitev, d.o.o., sedež: Lito-
strojska c. 40, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10362/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča zaznambo prepovedi od-
tujitve s temile podatki:

Matična št.: 5447003
Izbris zaznambe o prepovedi odtujitve

stoodstotnega poslovnega deleža ustanovi-
telja družbe na podlagi sklepa opr. št. Ig
2312/97 z dne 7. 3. 1997.

Rg-201751
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06889 z dne 12. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa HYDROVOD, Komunalno pod-
jetje Kočevje-Ribnica, p.o., sedež: Ljub-
ljanska 38, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/00786/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5073251
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Klarič Matija, razrešen 10. 11.
1997; direktor Gašparac Antun, Kočevje,
Tesarska 5c, imenovan 10. 11. 1997,
pooblastila zastopnika so omejena le v pri-
meru: direktor je dolžan dobiti soglasje zbo-
ra delavcev pri pravnih poslih, ki se nanaša-
jo na promet z osnovnimi sredstvi ali dolgo-
ročne plasmaje, katerih vrednost presega
20% družbenega kapitala podjetja.

Rg-201752
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06621 z dne 12. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa JAVNA RAZSVETLJAVA, d.d.,
sedež: Litijska cesta 263, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07356/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5015227
Sprememba statuta z dne 10. 7. 1997.

Rg-201753
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05658 z dne 12. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENI-
JE, zadruga z omejeno odgovornostjo,
Ljubljana, sedež: Miklošičeva 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19526/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članic zadruge s temile podatki:

Matična št.: 5021987
Ustanoviteljica: Kmetijska zadruga Ljuto-

merčan je izstopila 17. 8. 1997, ustanovi-
teljice Kmetijska zadruga Kapela, Zveza če-
belarskih društev Slovenije, Gozdarska za-
druga Radlje, Zadružna turistična agencija
“VAS”, d.o.o., in Gozdarska zadruga Koz-
jansko, z.o.o., pa so izstopile 20. 8. 1997.

Rg-201754
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05199 z dne 14. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa TISKARNA KURIR LJUBLJA-
NA, d.d., Parmova 39, Ljubljana, sedež:
Parmova ulica 39, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01913/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
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Matična št.: 5270286
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Dobovišek Jerneja, razrešena
31. 8. 1997; direktor Ogrizek Boris, Ljub-
ljana, Resljeva 38, imenovan 1. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev kot uprava –
direktor družbe.

Rg-201755
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04229 z dne 14. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa HOLDING MESTA
LJUBLJANE, d.o.o., družba za upravlja-
nje in gospodarjenje z javnimi podjetji,
sedež: Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25680/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5860199
Člani nadzornega sveta: Vidmar Marjan,

vstopil 7. 10. 1994, Kosi Alojz, vstopil
21. 10. 1994, in Košak Lea, vstopila 19. 6.
1996.

Rg-201757
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06651 z dne 9. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa KORNI LIPOLD IN DRUŽBENIK,
finance in računovodstvo, d.n.o., Ljub-
ljana, Kolodvorska 9, sedež: Kolodvor-
ska 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26087/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, zastopnika ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5848008
Firma: KORNI, finance in računo-

vodstvo, d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 9
Skrajšana firma: KORNI, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,501.860 SIT
Ustanoviteljica: Lipold Marjan, izstopil

23. 10. 1997; Lipold Jelka, Ljubljana, Pre-
šernova 2, izstopila iz d.n.o. in vstopila v
d.o.o., 23. 10. 1997, vložila 1,501.860
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: di-
rektor Lipold Marjan, razrešen 23. 10.
1997; Lipold Jelka, razrešena 23. 10.
1997 kot zastopnica in imenovana za direk-
torico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1998: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
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; 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; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 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; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje

stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7525 Zaščita in reševa-
nje pri požarih in nesrečah; 8042 Drugo
izobraževanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-201758
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19671 z dne 9. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa ETE, Podjetje za ekološko teh-
nološki engineering, d.o.o., sedež: Ce-
sta na Brdo 17, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02189/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo osnovne-
ga kapitala, ustanoviteljev in deležev ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5285054
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelji: Pavšič Ivan, Ljubljana, Ster-

nenova 4, in Seršen Franc, Medvode, Ra-
kovnik 47, vstopila 17. 7. 1989, vložila po
506.666,66 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata; Koren Joško in Baučar Anton, izsto-
pila 24. 12. 1994, Hribar Pavel, izstopil
25. 3. 1993; Kvartuh Stanko, Ljubljana-Po-
lje, Polje, Cesta XXX/23b, vstopil
18. 1. 1990, vložil 506.666,66SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1998: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
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.; 295 Proizvodnja drugih strojev
za posebne namene; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-201760
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07242 z dne 9. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa MIPRO, družba za proizvodnjo in
trgovino, d.o.o., sedež: Cesta na Loko
24a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03072/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5339928
Ustanovitelji: Zaplotnik Milan in Zaplot-

nik Nevenka, oba iz Ljubljane, Cesta na Lo-
ko 24a, vstopila 7. 11. 1989, vložila po
1,501.500 SIT, ter MIPRO, d.o.o., Ljublja-
na, Cesta na Loko 24a, vstopil 30. 12.
1996, vložil 400.000 SIT – odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1998: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
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datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-

govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 12. 1996.

Rg-201761
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06197 z dne 9. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa BANKA CREDITANSTALT, d.d.,
sedež: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03931/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5314763
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Kandus Marjan, razrešen 30. 11.
1997, in prokurist Crocker Jonathan Wil-
liam Frank, razrešen 1. 12. 1997; proku-
ristki Rismal Anja, Ljubljana, Avčinova 12, in
Gošler Mojca, Ljubljana, Resljeva 40, ime-
novani 7. 10. 1997.

Rg-201762
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00016 z dne 9. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa LITOSTROJ, PROIZVODNO TEH-
NIČNI SERVIS, d.o.o., sedež: Litostrojska
cesta 40, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10369/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 5836/97
zaradi omejitev zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5447089
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jarc Aleksander, imenovan
17. 5. 1993, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-201763
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07271 z dne 9. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa SCT, STROJEGRADNJA, pro-
izvodnja, popravila in vzdrževanje stroj-
ne opreme, d.o.o., Ljubljana, Kavčičeva
66, sedež: Kavčičeva 66, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10762/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in dejavnosti,
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5459974
Firma: SCT STROJEGRADNJA, pro-

izvodnja, popravila in vzdrževanje stroj-
ne opreme, d.d.

Skrajšana firma: SCT STROJEGRAD-
NJA, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital. 378.666.000 SIT
Ustanovitelji: SPLOŠNO GRADBENO

PODJETJE SLOVENIJA CESTE TEHNIKA
OBNOVA, d.d., izstopilo 1. 12. 1997; Slo-
venska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Du-
najska 160, vložila 75,733.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5, vložil 37,867.000 SIT, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Dunajska cesta 56, vložil
97,292.000 SIT, udeleženci interne razde-
litve, vložili 55,061.000 SIT, in udeleženci
notranjega odkupa, vložili 112,213.000 SIT
– vstopili 1. 12. 1997, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Banfi Štefan, razrešen 1. 12. 1997;
zastopniki Botušič Joško, Ljubljana, Beb-
lerjev trg 3, Kuhelj Marta, Dol pri Ljubljani,
Vinje 98, in Bizjak Janez, Ljubljana, Dunaj-
ska 331, imenovani 1. 12. 1997, zastopajo
družbo kot člani začasne uprave.

Člani nadzornega sveta: Kuzman Adolf
Ivan, Mihalič Tanja in Brezovšek Marko,
vstopili 1. 12. 1997.

Dejavnost, izbrisana 9. 1. 1998: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5274 Druga popravila, d.n.;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1998: 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruk-
turiranje in privatizacijo opr. št. LP
01403/02125-1997/TJ z dne 17. 12.
1997.

Rg-201771
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18235 z dne 23. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa AKVAREL, trgovanje s slikar-
skimi materiali in umetninami, d.o.o., Ra-
domlje, sedež: Homec VII/20, 1235 Ra-
domlje, pod vložno št. 1/15137/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in deleža ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5587301
Osnovni kapital: 1,500.815 SIT
Ustanovitelj: Vake Dominik, Trzin, Mla-

karjeva 73, vstop 10. 1. 1992, vložek
1,500.815 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
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Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 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;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-

mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 52.32
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki, je dovoljena samo trgovi-
na na drobno z ortopedskimi izdelki.

Rg-201772
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18257 z dne 16. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30117/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Novem
mestu, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, ustanoviteljev in zastopnikov ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5558336
Firma: PROKEM, d.o.o., proizvodnja,

trgovina in zastopstva, Muljava
Skrajšana firma: PROKEM, d.o.o., Mu-

ljava
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Mulja-

va 55
Osnovni kapital: 1,668.000 SIT
Ustanovitelji: Judež Darko, Ljubljana, Bo-

letova ulica 47, vstopil 22. 12. 1991, vložil
1,034.160 SIT, in Franjga Franc, Trebnje,
Ulica Cankarjeve brigade 37, vstopil
22. 12. 1992, vložil 633.840 SIT – odgo-
vornost: ne  odgovarjata; Umek Marijan, iz-
stopil 25. 4. 1994, in Ludwig Jurij, izstopil
16. 5. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Judež Darko, imenovan
22. 12. 1991, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in družbenik Franjga Franc, imenovan
20. 12. 1994; zastopnik Umek Marijan, raz-
rešen 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1998: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-

tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vložno št. 1/2052/00 s firmo
PROKEM, d.o.o., proizvodnja, trgovina in
zastopstva, Šentrupert, Slovenska vas 11.

Rg-201773
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19860 z dne 23. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa LING, d.o.o., podjetje za po-
sredovanje in trgovino, Kolonija 1. maja
32, Trbovlje, sedež: Kolonija 1. maja 32,
1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/06858/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala, deleža in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5382386
Osnovni kapital. 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Mujčinović Sead, Trbovlje,

Kolonija 1, maja 32, vstop 4. 2. 1993, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Krivic Dragica, Izlake 52, imenova-
na 21. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1998: 452
Gradnja objektov in delov objektov; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 602 Drug
kopenski promet; 711 Dajanje avtomobilov
v najem.

Rg-201775
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/01948 z dne 16. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa RELCOM, trgovsko podjetje,
storitve, d.o.o., Domžale, sedež: Gregor-
čičeva 12, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/13629/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5533775
Dejavnost, vpisana 16. 1. 1998: 4531

Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
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la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 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; 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; 7483 Tajniška dela
in prevajanje.

Rg-201776

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/02012 z dne 19. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa TERMAG, podjetje za zasto-
panje in posredovanje, d.o.o., Ljubljana,
Poljska 2, sedež: Poljska 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15247/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča prokurista s
temile podatki:

Matična št.: 5553474
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Kastrapeli Nikša, Rijeka, E. Kumičića
62, imenovan 31. 3. 1995.

Rg-201778

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/03798 z dne 16. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa PRIGO, podjetje za transport,
gradbeništvo in trgovino, d.o.o., sedež:
Podpeč 39, 1352 Preserje, pod vložno

št. 1/03528/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža, ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5460271
Firma: PRIGO, podjetje za transport,

gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Brezo-
vica

Skrajšana firma: PRIGO, d.o.o., Brezo-
vica

Sedež: 1351 Brezovica, Podpeška 10
Dejavnost, vpisana 16. 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-

ne; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-201779
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02082 z dne 19. 1. 1998 pod št.
vložka 1/08183/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5406455002
Firma: INDIHAR CO, trgovina, monta-

ža in servisiranje, d.o.o., Ljubljana, PE
Ljubljana

Skrajšana firma: INDIHAR, Co, d.o.o.,
Ljubljana, PE Ljubljana

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

238a
Ustanovitelj: INDIHAR CO, TRGOVINA

IN SERVISIRANJE, d.o.o., Ljubljana, Spod-
nji Rudnik, C. I/28, vstop 5. 12. 1995,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Indihar Marija, Ljubljana, Spodnji
Rudnik, C. I/28, imenovana 5. 12. 1995,
posle glede razpolaganja z nepremičnina-
mi, njihovim delom ali obremenitvami ne-
premičnin, prevzemanja jamstev ter druge
po naravi podobne posle lahko sklene le na
podlagi predhodnega soglasja skupščine
družbe.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1998: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 283 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 284 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 285 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 291 Proizvodnja strojev
za proizvajanje in izkoriščanje mehanske
energije, razen motorjev za letala in motor-
na vozila; 292 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo; 293 Proizvodnja kmetijskih in
gozdarskih strojev; 294 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 295 Proizvodnja drugih stro-
jev za posebne namene; 297 Proizvodnja
gospodinjskih aparatov in naprav; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
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posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
602 Drug kopenski promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 711 Da-
janje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 713 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 731 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 732 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 743 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-201780
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05494 z dne 23. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa BESTING, d.o.o., inženiring,
Reboljeva 14, Ljubljana, sedež: Rebolje-
va 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24272/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža
in utanovitelja ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5887739
Firma: BESTING INŽENIRING, podjet-

je za svetovanje, vrednotenje in inženi-
ring, d.o.o.

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

Sedež: 1210 Ljubljana, Šentvid, Sta-
nežiče 39

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Borštnar Zvonimir, Medvo-

de, Cesta talcev 54, vstop 28. 8.1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Borštnar Silva, izstop 30. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-

tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 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; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 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
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9000 Storitve jav-
ne higiene; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-201786
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/9622 z dne 27. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa ROISS DVA, Podjetje za trgovi-
no, gostinstvo in prehrano, d.o.o., Ljub-
ljana, Letališka 14, sedež: Letališka 14,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26697/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5911079
Firma: ROISS DVA, Podjetje za trgovi-

no, gostinstvo in prehrano, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 50
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

19. 1. 1998.

Rg-201789

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07039 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa KVOTA, finančni inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Puhova 16, sedež: Pu-
hova 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12317/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, zastop-
nika, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5497230
Ustanoviteljica: Vukovič Marija, izstop

10. 12. 1997; Cunder Ljiljana, Ljubljana,
Spodnje Gameljne 67, vstop 10. 12. 1997,
vložek 1,510.028,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cunder Peter, razrešen 10. 12.
1997; direktorica Cunder Ljiljana, imenova-
na 10. 12. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje

ostrešij in krovska dela; 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; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 12. 1997.

Rg-201791
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07064 z dne 29. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30161/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243756
Firma: PREBIL CONSULTING, poslov-

no svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Milče-
tova pot 25

Skrajšana firma: PREBIL CONSULT-
ING, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Milčetova
pot 25

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Prebil Pavel, Ljubljana, Mil-

četova pot 25, vstop 10. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prebil Pavel, imenovan 10. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1998: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-201792
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07436 z dne 27. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa AUTORSBIT, d.o.o., Podjetje
za avtorske pravice, svetovanje in trgo-
vino, Gregorčičeva 23, Ljubljana, sedež:
Gregorčičeva 23, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20530/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, deležev, ustanoviteljev,
zastopnika, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5648360
Firma: AUTORSBIT, podjetje za avtor-

ske pravice, svetovanje in trgovino,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 2,680.300 SIT
Ustanovitelja: Kralj Jasna, Portorož, Ko-

prska c. 3, vstop 10. 11. 1992, vložek
1,372.800 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Žurga Gordana, izstop 30. 12. 1997;
Kovač Borislav, Ljubljana, Ulica Metoda Mi-
kuža 16, vstop 30. 12. 1997, vložek
1,307.500 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Žurga Gordana in direktor Žurga
Branko, razrešena 30. 12. 1997; direktor
Kovač Borislav, imenovan 30. 12. 1997,
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zatopa družbo z omejitvijo, da mora pri skle-
panju kreditnih pogodb nad 30.000 DEM
pridobiti soglasje in podpis družbenice Ja-
sne Kralj.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 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; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
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; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti;  73104 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
30. 12. 1997.

Rg-201794
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07446 z dne 28. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa 1001 STORITEV, podjetje za sto-
ritveno, trgovinsko in gostinsko dejav-
nost, d.o.o., sedež: Vrh nad Krašnjo 5,
1225 Lukovica, pod vložno
št. 1/21005/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, zastop-
nikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5720877
Ustanoviteljica: Kreft Bojan in Kreft Mag-

da, izstopila 5. 12. 1997; Pertot Kreft Ve-
sna, Ljubljana, Pod kostanji 22, vstopila
5. 12. 1997, vložila 1,581.338 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kreft Bojan in zastopnica Kreft Mag-
da, razrešena 5. 12. 1997; direktorica Per-
tot Kreft Vesna, imenovana 5. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 12. 1997.

Rg-201795
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07453 z dne 29. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30163/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244205
Firma: L. KURENT & DRUGI, poslovne

storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: L. KURENT & DRUGI,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 73
Ustanovitelja: Kurent Lado in Kurent Moj-

ca, oba iz Ljubljane, Vojkova 73, vstopila
30. 12. 1997, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Kurent Lado in Kurent Mojca, ime-
novana 30. 12. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1998: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-201796
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07461 z dne 19. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30124/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244230
Firma: DEGASS, informacijsko-poslov-

ni inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DEGASS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Njegoševa 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Slivnik Danilo, Ljubljana,

Malči Beličeve 36, vstop 30. 12. 1997, lo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slivnik Danilo, imenovan 30. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 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
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Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 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; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarrniškimi stroji in računalniško
opremo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 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;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
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; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-201797
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00010 z dne 16. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa O’PARA, merilna oprema,
d.o.o., Ljubljana, Livada 1a, sedež: Liva-
da 1a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11304/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, de-
javnosti in družbene pogodbe ter prokurista
s temile podatki:

Matična št.: 5485533
Firma: POLYTECH, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: POLYTECH, d.o.o.
Sedež: 1291 Škofljica, Zalog pri Škof-

ljici 38
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Opara Mirko, Škofljica, Zalog pri Škof-
ljici 38, imenovan 29. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 12. 1997.

Rg-201798
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00023 z dne 20. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SCO STUDEN & CO., d.o.o.,
Zvonarska 1, Ljubljana, sedež: Zvonar-
ska 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06454/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5873762
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnica Studen Danica, Bihač, H. Brkiča
4/6, ki zastopa družbo brez omejitev kot
pomočnica direktorja in prokurist Modic
Aleš, Ljubljana, Smoletova 18, imenovana
15. 12. 1997.

Rg-201800
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00045 z dne 22. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30136/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1244302
Firma: ŽNIDAR, k.d., trgovina in sto-

ritve
Skrajšana firma: ŽNIDAR, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolesarska

pot 4, Gunclje
Ustanovitelja: Žnidar Darko, ki  odgo-

varja s svojim premoženjem, in Žnidar Ruži-
ca, ki je vložila 1.000 SIT in ne  odgovarja,
oba iz Ljubljane, Utik 46, vstopila 24. 12.
1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žnidar Darko, imenovan 24. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1998: 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 36620 Proizvodnja metel in krtač;
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; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 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; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 52420 Trgovina na drobno z oblači-
li; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
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nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-201801
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00055 z dne 22. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30138/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244329
Firma: REGAL – GEBRUEDER HEINE-

MANN, trgovina in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: REGAL GH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

cesta 152
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: REGAL TRGOVINA,

d.o.o., Murska Sobota, Arhitekta Novaka
13, vložila 6,000.000 SIT, in GEBRUDER
HEINEMANN HAMBURG, Hamburg, Mag-
derburger Strasse 3, vložil 4,000.000 SIT
– vstopila 9. 12. 1997, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brodnik Jože, Ljubljana, Celovška
458, imenovan 9. 12. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1998: 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51640 Trgovina na debelo s

pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje; 74820 Paki-
ranje.

Rg-200014
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04921 z dne 31. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa INLES HOLDING, Proizvodnja,
trženje, inženiring in financiranje d.d.,
sedež: Partizanska c. 3, 1310 Ribnica,
pod vložno št. 1/12713/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev k družbi IN-
LES HRAST, d.d., s temile podatki:

Matična št.: 5038812
Vpis pripojitve k INLES, Proizvodnja,

trženje in inženiring, d.d. (prej Inles Hrast),
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
23. 5. 1996. Pripojitev začne veljati z vpi-
som v register po sedežu prevzemne druž-
be.

Rg-202092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/17249 z dne 20. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa FORTUNA TRADE, trgovsko
podjetje in storitve, d.o.o., sedež: Zapo-
ge 13, 1217 Vodice, pod vložno
št. 1/06076/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5350336
Firma: FORTUNA TRADE, trgovsko

podjetje in storitve, d.o.o., Vodice nad
Ljubljano

Skrajšana firma: FORTUNA TRADE,
d.o.o., Ljubljana

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1996:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 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; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki.

Rg-202095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19904 z dne 20. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa KIKS, Gradbeno in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Vlahovičeva
43, sedež: Vlahovičeva 43, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18371/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, firme in sedeža ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5622883
Firma: KIKS, Gradbeno in storitveno

podjetje, d.o.o., Ljubljana, Jakčeva 43
Sedež: 1000 Ljubljana, Jakčeva 43

Osnovni kapital. 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Edvard, Ljubljana,

Jakčeva 43, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-202097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/02016 z dne 8. 5. 1996 pri subjektu
vpisa KOZAMA, prodaja in servisiranje
kompresorjev, d.o.o., Jurčkova cesta
103, Ljubljana, sedež: Jurčkova cesta
103, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07601/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5386691
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1996:

2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-202103
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03894 z dne 13. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa STRAHTRANSPORT, trans-
portna zadruga za prevoz blaga in med-
narodno špedicijo, z.o.o., sedež: Litijska
51, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24890/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5823862
Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 4521

Splošna 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 rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5522 Storitve kampov;
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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;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 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.; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Rg-202104

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00759 z dne 9. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa INTEGRAL NOTRANJSKA, d.o.o.,
družba za prevoz in turizem, Cerknica,
sedež: Čabranska 8, 1380 Cerknica, pod
vložno št. 1/04593/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta, družbene pogodbe in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5107741
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Knap Ivan, Cerknica, Notranjska cesta 46,
razrešen in ponovno imenovan 12. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zalar Slavko,
Kočevar Anton, Strle Danica, Bonač Franc
in Mulc Matija, izstopili 12. 12. 1996; Žni-
daršič Anton in Kerševan Jasmin, predsed-
nica, vstopila 12. 12. 1996, ter Špeh An-
ton, vstopil 11. 12. 1996.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 12. 1996.

Rg-202105
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02402 z dne 4. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa OGM-BI, podjetje za tuja za-
stopstva, zunanjo in notranjo trgovino,
proizvodnjo ter opravljanje poslovnih in
drugih storitev, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Vrhovci, C. X/31, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11789/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbe-
nikov in zastopnikov ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5477174
Ustanoviteljica: Ilič Radenko, izstop

22. 4. 1997; Ilić Eva Dunja, Ljubljana, Vr-
hovci, C. X/31, vstop 22. 4. 1997, vložek
1,502.356 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Ilić Ljubomir, Ljubljana, Beblerjev
trg 13, imenovan 22. 4. 1997, ki zastopa
družbo brez omejitev, in družbenica Ilić Eva
Dunja, imenovana 22. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1998: 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem.

Rg-202106
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03487 z dne 17. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa TERA NOVA, Gradbeno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Rjava ce-
sta 2b, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20027/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in firme,
uskladitev dejavnosti in spremembo naslo-
va ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5674310
Firma: TERA NOVA, Gradbeno podjet-

je, d.o.o., Vrhnika
Skrajšana firma: TERA NOVA, d.o.o., Vr-

nika
Sedež: 1360 Vrhnika, Kopališka uli-

ca 1b
Ustanovitelj: Družanović Refik, Ljublja-

na, Rjava cesta 2b, vstop 8 .6. 1992, vlo-
žek 2,002.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1998: 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 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.

Rg-202107
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03520 z dne 17. 2. 1998 pri sub-

jektu vpisa SAŠ, Družba za storitve, inže-
niring in gradbeništvo, d.o.o., sedež: Za-
družna 28, 1218 Komenda, pod vložno
št. 1/19974/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, ustanoviteljev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5672287
Osnovni kapital: 4,383.333 SIT
Ustanovitelja: Horizonte, Družba za raz-

voj podjetij, d.o.o., Ljubljana, Teslova 30,
vložil 129.747 SIT, in HORIZONTE ENTER-
PRISE DEVEPMENT COMPANY B.V., Ed
Heiloo, De Biender 5, vložil 1,623,586 SIT
– vstopila 30. 5. 1997, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šest Bogomil, Ljubljana, Posavskega
20, ki od 30. 5. 1997 zastopa družbo z
naslednjimi omejitvami: a) akvizicije, razpo-
laganje in obremenitev nepremičnin s hipo-
teko oziroma sorodno pravno pravico, b)
trgovanje s pravicami intelektualne lastnine
in registracije patentnih licenc, c) črpanje
posojil v višjem znesku kot 25.000 DEM
(petindvajsettisoč DEM) letno, če to ni pred-
videno v proračunu; č) investicije, ki prese-
gajo 25.000 DEM (petindvajsettisoč DEM),
če niso predvidene v proračunu, d) interne
materialne spremembe v družbi, e) razdeli-
tev dobička, f) oblikovanje drugih družb, ak-
vizicije in razpolaganje z udeležbami v dru-
gih družbah, g) posojila lastnikom deležev,
kakor tudi vračanje le-teh delno ali v celoti,
h) prenos sredstev družbe v drugo družbo z
omejeno odgovornostjo ali delniško družbo
v zameno za kapital ali deleže, delnice, i)
naročanje revizorja, ki ga zaradi pregleda
zaključnega računa izbere skupščina druž-
benikov, ter prokurist Penca Matej, Ljublja-
na, Trnovska 5, imenovan 30. 5. 1997.

Rg-202108
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03770 z dne 17. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ŠPAN, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, servis in transport, d.o.o.,
Brezovica, sedež: Tržaška 547, 1351
Brezovica pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/14369/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5542910
Osnovni kapital: 38,930.000 SIT
Ustanovitelj: Špan Ludvik, Brezovica pri

Ljubljani, Tržaška 547, vstop 11. 12. 1991,
vložek 38,930.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1998: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
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opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-202109
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03894 z dne 4. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa LJUBLJANSKA BANKA – BANKA
DOMŽALE, d.d., Domžale, sedež: Ljub-
ljanska 62, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/01504/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in statuta s temile podatki:

Matičnašt.: 5101727
Osnovni kapital: 282,660.000 SIT
Sprememba statuta z dne 30. 6. 1997.

Rg-202110
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06121 z dne 18. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa TEŽMER, podjetje za popravi-
lo težnih in merilnih naprav, d.o.o., se-
dež: Gornji trg 44, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00593/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov in njihovih deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5066441
Osnovni kapital: 33,190.000 SIT
Ustanovitelji: ALBA, Trgovina in proizvod-

nja, d.o.o., Celje, Lava 7, vložila 22,860.000
SIT, vstopila 15. 7. 1997, ter Jakobčič Niko,
Dobrunje, Sadinja vas 4, vložil 570.000 SIT,
Kocijan Ivan, Ljubljana, Kristanova 8, vložil
550.000 SIT, Kregar Brane, Dobrunje, Litij-
ska 215, vložil 490.000 SIT, Kutin Stane,
Ljubljana-Vič, Vrhovci, C. XXVIII/12, vložil
470.000 SIT, Lupinc Janez, Ljubljana, Vo-
duška 1, vložil 440.000 SIT, Milek Vasja,
Ljubljana-Vič, Vrhovci, C: IV/9, vložil
500.000 SIT, Novak Ana, Ljubljana-Šentvid,
Prušnikova 66, vložila 460.000 SIT, Pan-
gerc Robert, Šmartno pod Šmarno goro, Ul.
bratov Novak 25, vložil 470.000 SIT, Pantar
Božidar, Ljubljana, Ul. Tomšičeve brigade 3,
vložil 320.000 SIT, Planovšek Franc, Med-
vode, Sp. Pirniče 20g, vložil 1,670.000 SIT,
Rauter Brane, Vrhnika, Drenov grič 158, vlo-
žil 460.000 SIT, Smrekar Urška, Domžale,
Hubadova 9, Vir, vložila 890.000 SIT, Smr-
kolj Martin, Kresnice, Ribče 58, vložil
600.000 SIT, Voje Alojz, Ljubljana, Ul. Tom-
šičeve brigade 26, vložil 640.000 SIT, Vovk
Vinko, Ljubljana, Vidovdanska 2, vložil
430.000 SIT, Zavodnik Marija, Ljubljana, C.
na Loko 19, vložila 470.000 SIT, Žabar Bra-
ne, Ljubljana-Moste, Kvedrova 5, vložil
450.000 SIT, in Žibert Vlasta, Ljubljana-Vič,
Vrhovci, C. XVIII/7, vložil 450.000 SIT –
vstopili 3. 10. 1994 – odgovornost: ne  od-
govarjajo; Sklad RS za razvoj, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
Slovenski odškodninski sklad, izstopili 3. 9.
1997, ter Kramar Franc in Požek Niko, izsto-
pila 22. 8. 1997.

Rg-202111
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 97/06521 z dne 9. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa IT MODRA HIŠA, d.d., borzno
posredovanje, sedež: Gornji trg 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24219/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5784433
Člani nadzornega sveta: Medvešek Ire-

na, Oven Edvard in Grubor Mateja, izstopili
16. 11. 1997; Gorenjak Srečko, predsed-
nik, Oven Edvard, namestnik predsednika,
in Poljak Mirjan, vstopili 17. 11. 1997.

Rg-202112
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06768 z dne 4. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa UNIVIT, d.d., uvoz-izvoz, promet
blaga na veliko, inženiring, sedež: Na-
zorjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01519/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, statuta in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5005426
Firma: UNIVIT HOLDING, d.d., uvoz,

izvoz, promet blaga na veliko, inženiring
Skrajšana firma: UNIVIT HOLDING, d.d.
Člani nadzornega sveta: Jejčič Bele Hil-

da, izstopila 25. 11. 1997; Kunej Božidar,
vstopil 25. 11. 1997.

Vpis sprememe statuta z dne 25. 11.
1997.

Rg-202114
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07047 z dne 16. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30225/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča GIZ s temile podatki:

Matična št.: 1243730
Firma: HE GOSPODARSKO INTERES-

NO ZDRUŽENJE proizvodnje električne
energije v velikih hidroelektrarnah

Skrajšana firma: HE GIZ
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: 1000 Ljubljana, Hajdrihova 2
Ustanoviteljice: Dravske elektrarne Mari-

bor, d.o.o., Maribor, Obrežna 170, Savske
elektrarne Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Haj-
drihova 2, in Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 20, vstopile
13. 11. 1997, odgovornost:  odgovarjajo s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik uprave Golob Valentin, Nova
Gorica, Vetrišče 5, imenovan 13. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 16. 2. 1998:
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in
z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9111 Dejavnost poslovnih in deloda-
jalskih združenj.

Rg-202115
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07297 z dne 17. 2. 1998 pod št.

vložka 1/30232/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244035
Firma: TP MIK, trgovina in posred-

ništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: TP MIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1231 Ljubljana, Brnčičeva 31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bajc Milica, Ljubljana,

Celovška c. 177, vstop 5. 12. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bajc Milica, imenovana 5. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1998: 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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;
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; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-202116
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07353 z dne 17. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30231/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244086
Firma: INŠTITUT ZA INFORMACIJSKI

INŽENIRING, družba za informatiko, me-
ritve in svetovanje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: INŠTITUT ZA INFOR-
MACIJSKI INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica prvobor-
cev 35

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čuhalev Jasna in Čuhalev

Igor, oba iz Ljubljane, Ulica prvoborcev 35,
vstopila 24. 12. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Čuhalev Jasna, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Čuhalev Igor,
imenovana 24. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
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dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin 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; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-202118
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00243 z dne 4. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa MERCATOR-OPTIMA, inženiring,
d.o.o., sedež: Breg 14, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/11747/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5473802
Člana nadzornega sveta: Gala Peter, iz-

stopil 28. 10. 1997, in Jeraj Dušan, izstopil
17. 12. 1997; Mozetič Dragan, vstopil
28. 10. 1997, in Žekar Jelka, vstopila
17. 12. 1997.

Rg-202119
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00436 zdne 4. 2. 1998 pri subjektu
vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška hiša,
d.d., Ljubljana, sedež: Celovška cesta
206, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20562/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5688302
Osnovni kapital: 1.521,460.000 SIT
Sprememba statuta z dne 23. 12. 1997.

Rg-202120
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00459 z dne 19. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa MT & P, revizijska družba,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Komenskega
14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27422/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5932360
Firma: MT & DRUŽBENIKI, revizijska

družba, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MT & DRUŽBENIKI,

d.o.o., Ljubljana.

Rg-202121
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/00617 z dne 19. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa HYUNDAI AVTO TRADE, druž-
ba za zunanjo in notranjo trgovino z av-
tomobili, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22,
sedež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13576/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me in akta o ustanovitvi ter njegovo pre-
čiščeno besedilo s temile podatki:

Matična št.: 5526485
Firma: HYUNDAI AVTO TRADE, druž-

ba za zunanjo in notranjo trgovino z av-
tomobili, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Brn-
čičeva 45

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 1. 1998.

Rg-202122
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00870 z dne 19. 2. 1998 pod
št.vložka 1/30236/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273230
Firma: SINERGY, podjetje za teleko-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvor-

ska 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska zadružna kme-

tijska banka, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4,
vložila 225.000 SIT, ELEKTRO-SLOVENI-
JA, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, vložila
300.000 SIT, Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 11, vložila 300.000
SIT, in MOBILKOM AUSTRIA, A.G., Dunaj,
Treustrasse 43, vložil 675.000 SIT – vsto-
pili 17. 2. 1998, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prošek Metod, Dol pri Ljubljani, Pša-
ta 44, imenovan 17.2. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1998: 4531
Električne inštalacije; 6420 Telekomunika-
cije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg-202123
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00713 z dne 13. 2. 1998 pri sub-
jektuvpisa HOLY DRAGON, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trdino-
va 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28316/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5959454
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska ce-

sta 282.

Rg-202124
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/00669 z dne 24. 2. 1998 pri sub-
jektuvpisa AVTORAMA, podjetje za pre-
voz potnikov in blaga, avtotaksi, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Celovška 79, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02702/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanovitelja in zastopni-
ka, uskladitev dejavnosti in spremembo ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5297630
Firma: TORAMA, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TORAMA, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska ce-

sta 75
Ustanovitelj: Flego Marko, izstop 4. 2.

1998; Šahić Redžep, Litija, Brodarska uli-
ca 8, vstop 4. 2. 1998, vložek 1,787.260
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Flego Marko, razrešen 4. 2. 1998;
direktor Šahić Redžep, imenovan 4. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 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.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 2. 1998.

Rg-202125
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18331 z dne 3. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa OMEGA, inženiring in projektira-
nje kompresorskih postaj, kompresorji,
sušilniki, filtri in pnevmatika, p.o., sedež:
Šlandrova ulica 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02011/00 vpisalov sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sede-
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ža, preoblikovanje v d.o.o., povečanje os-
novnega kapitala, uskladitev in spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5280478
Firma: ELSAS, komercialne in tehnič-

ne storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ELSAS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Gori-

ce 37
Osnovni kapital: 50,000.000 SIT
Ustanovitelji: Sojer Edvard, Brezovica,

Podpeška cesta 49, vložil 18,000.000 SIT,
in Dobnikar Alojz, Dobrova pri Ljubljani, Ga-
berje 58, vložil 11,000.000 SIT, ki sta se
29. 12. 1994 preoblikovala iz p.o. v d.o.o.,
ter Čuden Lovro, Logatec, Stara cesta 16,
vložil 10,000.000 SIT, Markič Franc, Ljub-
ljana, Ilirska ulica 6, vložil 7,500.000 SIT,
in Nartnik Marko, Dobrova pri Ljubljani, Dev-
ce 11, vložil 3,500.000 SIT, ki so vstopili
29. 12. 1994 – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 1998: 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 511 Posredništvo; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 12. 1994.

Rg-202126
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05717 z dne 23. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa VADIUM, d.o.o., Marketing in
trgovina, Ljubljana, Titova 184, sedež:
Titova 184, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17228/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in sede-
ža ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5834074
Firma: VADIUM, d.o.o., Marketing in

trgovina, Ljubljana
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

Dragomer, Na Grivi 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Slemnik Boštjan, Brezovica

pri Ljubljani, Dragomer, Na Grivi 8, vstop
28. 3. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1998: 511
Posredništvo; 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; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
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; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno

z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-202128
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05809 z dne 23. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa AMERICAN IMPORT-EXPORT
D & M, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Radomlje, Pod Hribom 1, Podruž-
nica OSMINKA, Ljubljana, Gradiška 12b,
sedež: Gradiška 12b, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20784/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, omejitev pooblastil zastopnika in usta-
novitelja, spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5695627002
Firma: OSMINKA & CO., družba za za-

ložništvo, svetovanje, trgovino in grafič-
ni inženiring, d.o.o., Radomlje, podruž-
nica OSMINKA, Ljubljana, Koprska 106d

Skrajšana firma: OSMINKA & Co.,
d.o.o., Radomlje, podružnica OSMINKA,
Ljubljana, Koprska 106d

Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska
106d

Ustanoviteljica: OSMINKA & CO., d.o.o.,
Radomlje, Pod hribom 1, vstop 8. 3. 1994,
odgovornost: vpisana kot ustanoviteljica po-
družnice; direktor Zupančič Mitja, Radom-
lje, Pod hribom 1, ki od 13. 10. 1997 za-
stopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1998: 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdaja-
nje časopisov; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220 Dru-
go tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dode-
lava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51240 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;

51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74810
Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-202130
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06406 z dne 4. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa MAT, Podjetje za marketing, sto-
ritve, proizvodnjo, posredovanje, za-
stopstvo in trgovino, d.o.o., sedež: Orlo-
va 12a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04219/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo ustanoviteljev,
zastopnikov, osnovnega kapitala in družbe-
ne pogodbe ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5322421
Osnovni kapital: 1,830.000 SIT
Ustanovitelja: Ajdovec Milica in Krivec-

Tavčar Tatjana, izstopili 27. 10. 1997; Mali
Tomo, Domžale, Podprečje 83, in Ajdovec
Nives, Ljubljana, Orlova ulica 12, vstopila
27. 10. 1997, vložila po 915.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Ajdovec Milica in zastopnica Kri-
vec-Tavčar Tatjana, razrešeni 27. 10. 1997;
direktorica Ajdovec Nives, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Mali Tomo,
imenovana 27. 10.1 997.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1998: 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; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
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množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in raču-
nalnikov; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 311 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3110 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 4521 Splošna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 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; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 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; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
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; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
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.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
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 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; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7483 Taj-

niška dela in prevajanje; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih organi-
zacij, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 10. 1997.

Rg-202131
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06478 z dne 13. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30219/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5966876
Firma: MISTER DŽIRLO, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MISTER DŽIRLO,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 156
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Ključevšek Daniela, Ra-

deče, Svibno 1, vstop 20. 10. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ključevšek Daniela, imenovana
20. 10. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
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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; 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; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost.

Rg-202132
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06481 z dne 24. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ARHAR, d.o.o., podjetje za sto-
ritve, sedež: Bratov Učakar 38, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15716/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov,
firme, sedeža in zastopnikov ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5572819
Firma: ARHAR, podjetje za storitve,

d.o.o.

Skrajšana firma: ARHAR, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Prušnikova

ulica 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Arhar Aleksander, vstopil

10. 2. 1992, in Arhar Ružica, vstopila
13. 11. 1997, oba iz Ljubljane, Prušnikova
ulica 30, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Arhar Ružica, imenovana 13. 11.
1997.

Dejavnost, vpisana 24. 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; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
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
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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; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost

glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-202133
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06495 z dne 13. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30216/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1234048
Firma: MARGHERITES, podjetje za tr-

govino, trgovsko posredovanje in po-
slovne storitve, d.o.o., Splitska 8

Skrajšana firma: MARGHERITES,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Splitska 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mozetič Anica, vložila

1,125.000SIT, in Mozetič Jurij, vložil
375.000 SIT, oba iz Sežane, Pod Sedovni-
kom 31, vstopila 11. 11. 1997, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Mozetič Anica, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Mozetič Jurij, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nik direktorice, imenovana 11. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1998: 1561
Mlinarstvo; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7134

Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-202135
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06797 z dne 23. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa KAMNIK TRANS, Prevozniško
podjetje in trgovina, d.o.o., Kamnik, se-
dež: Steletova 8, 1240 Kamnik, pod vlož-
no št. 1/11810/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, zastopnika in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5740622
Ustanovitelja: Čebulj Stanislav, Komen-

da, Breg pri Komendi 7, vstop 6. 12. 1990,
vložek 1,009.200 SIT, in Juhant Milan,
Kamnik, Bazoviška 3, vstop 1. 12. 1997,
vložek 672.800 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Juhant Milan, imenovan 1. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1998: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
60240 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 2. 1998.

Rg-202136
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06836 z dne 4. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa TRIION, notranja in zunanja trgo-
vina, organiziranje, marketing, inženi-
ring in proizvodnja, Ljubljana, d.o.o.,
Gregorčičeva 21, sedež: Gregorčičeva
21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16679/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, fir-
me, zastopnika in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5590701
Firma: TRIION, inženiring, marketing

in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelj: Schwarzbartl Tomc Doris in

Miklič Katarina, izstopili 26. 11. 1997; Ko-
der Miloš, Ljubljana, Trdinova 5, vstopil
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19. 3. 1992, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnici Miklič Katarina in Schwarzbartl
Tomc Doris, razrešeni 26. 11. 1997; Ko-
der Miloš, razrešen 26. 11. 1997 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 11. 1997.

Rg-202137
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06912 z dne 23. 2. 1998 pod št.
vložka 1/09010/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5424534002
Firma: AQUARIUS, podjetje za ribiš-

tvo in akvakulturo, d.o.o., Ljubljana, po-
družnica Koseška 8, 1000 Ljubljana

Skrajšana firma: AQUARIUS, d.o.o.,
Ljubljana, podružnica Koseška 8, Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Koseška 8
Ustanovitelj: AQUARIUS, podjetje za ri-

bištvo in akvakulturo, d.o.o., Ljubljana, Tbi-
lisijska 20, vstop 8. 12. 1997, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žerdin Martin, Ljubljana, Tbilisijska
20, imenovan 8. 12. 1997, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0125 Reja drugih živali; 0142 Sto-
ritve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1520 Predelava in konzervi-
ranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 2211 Izdajanje
knjig; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4521 Splošna gradbena dela; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5223 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 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; 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; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-202138
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07204 z dne 13. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa PRO TIR, gradnja in vzdrževa-

nje, d.o.o., sedež: Zaloška 167, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22199/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5730996
Sedež: 1260 Ljubljana Polje, Polje

363.

Rg-202139
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07284 z dne 23. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ANT”R, posredovanje, napre-
mičnine, gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Trdinova 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27638/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5936152
Dejavnost, vpisana 23. 2. 1998: 5211

Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-202140
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00139 z dne 13. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa UNI-BIRO, d.o.o., trgovsko
podjetje, Ljubljana, Brnčičeva 7, sedež:
Brnčičeva 7, 1231 Ljubljana-Črnuče,
pod vložno št. 1/11108/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5460590
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Virant Nataša, razrešena 31. 12.
1997; direktor Kopač Stanko, Ljubljana,
Cesta na Bokalce 25, imenovan 1. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-202141
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00161 z dne 3. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30180/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244493
Firma: MD PROJEKT, projektiranje in

vodenje investicij, d.o.o.
Skrajšana firma: MD PROJEKT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Štihova 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dolenc Matjaž, Ljubljana,

Strossmayerjeva ulica 4, vstop 30. 12.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolenc Matjaž, imenovan 30. 12.
1997, zastopa in predstavlja družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
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Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-202142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00162 z dne 13. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30215/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1244507
Firma: UP PRETNAR TRADE, trgovina,

gostinstvo, storitve, k.d.
Skrajšana firma: UP PRETNAR TRADE,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Bra-

tov Komel 52
Ustanovitelja: Pretnar Uroš, Ljubljana-

Šentvid, Ul. bratov Komel 52, ki  odgovarja
s svojim premoženjem, in Rauh Špelca Ljub-
ljana-Šentvid, Štula 9, ki je vložila 5.000 SIT
in  odgovarja do višine nevplačanega vložka
– vstopila 15. 9. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pretnar Uroš, imenovan 15. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1998: 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
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; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost.

Rg-202143

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00173 z dne 13. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30221/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1244523

Firma: BENESON PUNGERL, storitve
in trgovina, k.d.

Skrajšana firma: BENESON PUNGERL,
k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Kozinova 2
Ustanovitelja: Pungerl Andrej, Ljubljana,

Kozinova 2,  odgovarja s svojim premože-
njem; Pungerl Vera, Ljubljana, Zaloška 78a,
ki je vložila 1.000 SIT in ne  odgovarja –
vstopila 12. 1. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Pungerl Andrej, imenovan 12. 1.
1998.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1998: 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 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; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi 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 por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 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; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-202544
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/07345 z dne 2. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa LITOSTROJ – HOLDING, d.d., se-
dež: Litostrojska cesta 40, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10357/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5447135
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pred-

sednik uprave Stalowsky Stanko, razrešen
22. 12. 1997; predsednik uprave Bajec Pe-
ter, Ljubljana, Slomškova 23, imenovan
22. 12. 1997, zastopa brez omejitev kot
član uprave za komercialo in hkrati pred-
sednik uprave; član uprave Kramar Janez,
Ljubljana, Gotska ul. 1, imenovan 22. 12.
1997 kot član uprave za razvojno program-
sko področje.

Rg-202547
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/06996 z dne 2. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa VZGOJNI ZAVOD GORENJI LO-
GATEC, p.o., sedež: Tržaška 89, 91, Go-
renji Logatec, 1370 Logatec, pod vložno
št. 1/00210/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5051223
Firma: ZAVOD ZA VZGOJO IN

IZOBRAŽEVANJE LOGATEC, Logatec
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1370 Logatec, Tržaška c. 63
Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1998:

2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 8022 Srednješolsko poklicno in stro-
kovno izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 8531 Institucionalno social-
no varstvo.

Rg-202565
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/07146 z dne 10. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa AKROSS, Proizvodnja, trgovi-
na, gostinstvo in storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Posavskega 14, sedež: Posavskega
14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09374/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme in
družbene pogodbe z dne 12. 12. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5427495
Firma: AKROSS, Proizvodnja, trgovi-

na, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53.
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Rg-202569

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/05648 z dne 28. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30153/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1216252
Firma: AUROOPTA, optika, zlatarstvo,

reklamiranje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AUROOPTA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica v Ko-

kovšek 46
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hristov Cano, Ljubljana, Uli-

ca v Kokovšek 46, vstop 2. 10. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hristov Cano, imenovan 2. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1998:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 33400
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 36220 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 36610 Proizvodnja
bižuterije; 36630 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
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; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 60240 Cestni tovorni promet; 61200
Promet po rekah, jezerih, prekopih;  62200
Izredni zračni promet; 63230 Druge pomož-
ne dejavnosti v zračnem prometu; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-

tu z nepremičninami; 71230 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74810 Fotografska dejavnost;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142
Alternativne oblike zdravljenja; 92610 Obra-
tovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93030 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-202574
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/06294 z dne 4. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa EGERIJA, d.o.o., Ljubljana, Gre-
gorčičeva 3, sedež: Gregorčičeva 3,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22763/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, firme,
sedeža, zastopnika in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5760470
Firma: EGERIJA, Podjetniško in po-

slovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: EGERIJA, d.o.o.
Sedež: 1117 Ljubljana, Brilejeva uli-

ca 4
Ustanovitelja: Brejc Dušan, izstop

30. 10. 1997; Gorjup Brejc Marta, Ljublja-
na, Zarnikova ulica 17, vstop 30. 10. 1997,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brejc Dušan, razrešen 30. 10. 1997;
direktorica Gorjup Brejc Marta, imenovana
30. 10. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 5111 Posredni-
štvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 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; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov 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.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju medi-
cine; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 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.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-202581
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/06529 z dne 16. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa QUATRO – GNOSIS, podjetje
za marketing, inženiring, storitve in us-
luge, zastopanje in posredovanje blaga
in storitev v notranji in zunanji trgovini,
d.o.o., sedež: Gregorčičeva 13a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07848/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča dopolni-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5397464
Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1998:

9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-202582
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/07034 z dne 12. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa FAMM COMMERCE, trgovina
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vr-
hovci, c. XVII/32, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20213/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5687772
Ustanovitelj: Jernejc Zdenka, izstop

9. 12. 1997; Debevec Milan, Ljubljana, Vr-
hovci C. XVII/32, vstop 9. 12. 1997, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-202586
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/07101 z dne 11. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa PROFILA, podjetje za inženi-
ring in trženje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
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2, sedež: Tržaška 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23891/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5824460
Firma: PROFILA, podjetje za inženi-

ring in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: PROFILA, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1998:

2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3430 Proizvodnja delov in dodat-
ne opreme za motorna vozila in njihove mo-
torje; 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;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-

skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 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; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-202592
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 98/00193 z dne 18. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa SAPONIA-COMMERCE, pod-
jetje za zunanjo in notranjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 21, se-
dež: Dunajska cesta 21, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19335/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, firme, uskladitev de-
javnosti in imenovanje prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5642833
Firma: SAPONIA-COMMERCE, podjet-

je za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: SAPONIA-COM-

MERCE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,746.167 SIT
Ustanovitelj: SAPONIA kemijska pre-

hrambena in farmacevtska industrija, d.d.,
Osijek, Ul. M. Gupca 2, vstop 31. 1. 1992,
vložek 1,746.167 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Janc Nada-Štefanija, Ljubljana, Me-
likova ulica 70, imenovana 8. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1998:
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in

kozmetiko; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom.

Rg-202596
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 98/00518 z dne 18. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30233/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1272632
Firma: VILAR IN VILAR, d.o.o., sveto-

vanje-organizacija-produkcija
Skrajšana firma: VILAR IN VILAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposka uli-

ca 9
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Vilar Mile, Ljubljana, Gos-

poska ulica 9, vstop 26. 1. 1998, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vilar Mile, imenovan 26. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2615 Proizvodnja
in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehnič-
nih steklenih izdelkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 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; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
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gih nespecializiranih prodajalnah; 52473
Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 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; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9304 Pogrebne storitve.

Rg-202605
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/07126 z dne 10. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30306/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS Kranj, spre-
membo sedeža, firme, ustanoviteljev, za-
stopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5838614
Firma: TOM – BOR, NOVAK & CO,

montaža dela, d.n.o.
Skrajšana firma: TOM – BOR, NOVAK &

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, V Dolini 19
Ustanovitelja: Novak Frančiška, izstop

28. 11. 1997; Črnivec Marjan, izstop
28. 11. 1997; Novak Tomaž, Ljubljana,
Rožna dolina c. II 6, vstop 28. 11. 1997,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Kremžar Melani,
Ljubljana, V Dolini 19, vstop 28. 11. 1997,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Črni-
vec Marjan, razrešen 28. 11. 1997; direk-
torica Novak Frančiška, razrešena 28. 11.
1997; družbenik Novak Tomaž, imenovan

28. 11. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; družbenica Kremžar Melani, imenova-
na 28. 11. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 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; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod vl.
št. 1/05276/00.

Rg-202612
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 98/00865 z dne 4. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30282/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1273876
Firma: EXERA KONCILJA & PETROV-

ČIČ, računalniški inženiring, d.n.o.
Skrajšana firma: EXERA KONCILJA &

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

odgovornostjo
Sedež: 1241 Kamnik, Jakopičeva 14
Ustanovitelja: Petrovčič Peter, Kamnik,

Črnivška 1, vstop 4. 2. 1998, vložek 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Koncilja Sebastjan, Kamnik, Ja-
kopičeva 14, vstop 4. 2. 1998, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Petrovčič Peter, imenovan 4. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Koncilja Sebastjan, imenovan 4. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 31610 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,

elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 32300 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 45310 Električne inštalacije;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 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; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
64120 Kurirske storitve, razen javnih pošt-
nih storitev; 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-202614
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 98/00258 z dne 4. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa COMESA, Družba z omejeno od-
govornostjo za notranjo in zunanjo trgo-
vino, Ljubljana, sedež: Pleteršnikova 10,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25615/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
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Matična št.: 5848555
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

skupna prokuristka Arsović Nataša, Ljublja-
na, Celovška cesta 185, razrešena 30. 11.
1997 in imenovana za prokuristko; skupni
prokurist Bizjak Miran, razrešen 30. 11.
1997.

Rg-202628
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/03869 z dne 6. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa TELMA TRADE, telekomunikaci-
je, el. energetika, Ljubljana, d.o.o., I.O.C.
Trzin, Motnica 13, Mengeš, sedež: Mot-
nica 11, I.O.C., Trzin, 1234 Mengeš, pod
vložno št. 1/03165/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, deležev, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, pooblastil zastopnika,
družbene pogodbe z dne 20. 6. 1997 in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5302943
Firma: TELMA TRADE, telekomunika-

cije, elektroenergetika, Ljubljana, d.o.o.,
IOC Trzin, Motnica 13, 1236 Trzin

Skrajšana firma: TELMA TRADE, d.o.o.,
IOC Trzin, Motnica 13, 1236 Trin

Sedež: 1236 Trzin, IOC Trzin, Motni-
ca 13

Osnovni kapital: 81,263.296 SIT
Ustanovitelja: Peternel Mirko, Kranj, Pre-

doslje 85b, vstop 14. 12. 1989, vložek
40,631.648 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ušeničnik Anton, Medvode, Rakovnik
5, vstop 14. 12. 1998, vložek 40,631.648
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Peternel Mirko, razrešen 20. 6. 1997
in ponovno imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo z omejitvijo, da je za vse vrste
pogodb in urejanja delovnih razmerij potre-
ben sopodpis obeh direktorjev; zastopnik
Ušeničnik Anton, razrešen 20. 6. 1997 kot
družbenik in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo z omejitvijo, da je za vse vrste
pogodb in urejanja delovnih razmerij potre-
ben sopodpis obeh direktorjev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1998:
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; 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; 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;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-202629
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/04130 z dne 15. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa VIRIX, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Gerbičeva 101, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29336/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, za-
stopnika in spremembo družbene pogodbe
z dne 8. 7. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 1195875
Firma: VIRIX, trgovina, gostinstvo, sto-

ritve, d.o.o.
Sedež: 1260 Ljubljana, Vevška 52
Ustanovitelja: LERONA, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., izstop 8. 7. 1997; Saksida
Betti, Portorož, Belokriška 60, vstop 8. 7.
1997, vložek: 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bajrektarević Edi, Ljubljana,
Agrokombinatska 6b, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 8. 7. 1997;
direktorica Saksida Betti, imenovana 8. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev; Baj-
rektarević Edi, imenovan 8. 7. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-202640
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/06331 z dne 15. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30106/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1233785
Firma: AVTOSTORITVE ZAJEC, sto-

ritve in trgovina, k.d., Lavrica
Skrajšana firma: AVTOSTORITVE ZA-

JEC, k.d., Lavrica

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1291 Škofljica, Dolenjska ce-

sta 386, Lavrica
Ustanovitelja: Zajec Marko, Škofljica,

Dolenjska cesta 386, Lavrica, vstop 5. 11.
1997, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Zajec Ivica, Škofljica, Dolenjska
cesta 386, Lavrica, vstop 5. 11. 1997, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja do
določene višine vložka.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zajec Marko, imenovan 5. 11. 1997
kot komplementar – vodja poslov, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje.

Rg-202641
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/06707 z dne 20. 1. 1998 pri sub-
jektu visa GALION, podjetje za gostinstvo,
turizem in trgovino, d.o.o., Kamnik, Ma-
tije Blejca 11a, sedež: Matije Blejca 11a,
1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/22810/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, družbene pogodbe z dne 25. 11.
1997 in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5794544
Ustanovitelja: Irt Nina, izstop 25. 11.

1997; Irt Nada, vložek 1,350.000 SIT in Irt
Stevo, vložek 150.000 SIT, oba Kamnik,
Ul. Matije Blejca 11a, vstopila 17. 5. 1994,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-202644

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/06739 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa TRGOSADJE, d.o.o., trgovsko
podjetje, Ljubljana, Cesta 24. junija 8,
sedež: Cesta 24. junija 8, 1000 Ljublja-
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na, pod vložno št. 1/23909/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5802768
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Novaković Joka, Bijeljina, Zagoni,
imenovan 27. 11. 1997; prokurist Vasić
Goran, Ljubjana, Blasov breg 25, imenovan
27. 11. 1997.

Rg-202645
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/06740 z dne 12. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30099/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1227491
Firma: L & I GRIVEC, podjetje za stori-

tve, d.n.o.
Skrajšana firma: L & I GRIVEC, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska

ulica 84
Ustanovitelja: Grivec Alojz in Grivec Ire-

na, oba Domžale, Ljubljanska ulica 84, vsto-
pila 1. 12. 1997, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Grivec Alojz, imenovan 1. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Grivec Irena, imenovana 1. 12. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1998:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 52482
Dejavnost cvetličarn; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih

lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 85322 Dejavnost invalidskih or-
ganizacij; 85323 Dejavnost dobrodelnih or-
ganizacij; 85324 Druge socialne dejavnosti;
85325 Dejavnost invalidskih podjetij; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9500 Zaseb-
na gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-202650
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/07164 z dne 16. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa NATALI, podjetje za marke-
ting, tehnične in poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tivolska 50,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26782/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, dejavnosti in družbene pogod-
be z dne 9. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5851432
Sedež: 1000 Ljubljana, Martinčeva

ul. 40
Ustanovitelja: Sitar Renata, izstop 9. 12.

1997; Medica Natalija in Medica Boris, oba
Ljubljana, Martinčeva ul. 40, vstopila 9. 12.
1997, vložila po 1,970.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Sitar Renata, razrešena 9. 12.
1997; direktorica Medica Natalija, imeno-
vana 9. 12. 1997, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Medica Boris, imenovan
9. 12. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, izbrisana dne 16. 1. 1998:
511 Posredništvo; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 723 Obdelava po-
datkov; 724 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 744 Ekonomsko propagira-
nje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 930 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-

pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
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kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 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;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 7110 Dajanje avtomobi-
lov 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;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 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;
7470 Čiščenje stavb; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-202651
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/07184 z dne 29. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SBS TRGOVINA, podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino, proizvod-
njo in storitve, Ljubljana, Dolenjska ce-
sta 325, sedež: Dolenjska cesta 325,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03595/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, akta o ustanovitvi z dne 12. 12.
1997, spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5315964
Firma: SBS TRGOVINA, d.o.o., podjet-

je za zunanjo in notranjo trgovino, pro-
izvodnjo in storitve

Skrajšana firma: SBS TRGOVINA, d.o.o.
Sedež: 1291 Škofljica, Dolenjska

325
Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1998:

4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;

5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
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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.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-202652
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/07188 z dne 16. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa TA-MER, gostinstvo, turizem,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Potrčeva 14,
sedež: Potrčeva 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18705/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5687365
Firma: KALREM, gostinstvo, turizem,

trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KALREM, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Melikova 48
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Železnik Silva, izstop

15. 12. 1997; Merlak Branko, Ljubljana,
Streliška 33, vstop 5. 4. 1992, vložek
1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Merlak Alenka, Ljubljana, Streliška 33,
vstop 15. 12. 1997, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Železnik Silva, razrešena 15. 12.
1997; zastopnik Merlak Branko, razrešen
15. 12. 1997 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Merlak Alenka, imenovana 15. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1998:
15520 Proizvodnja sladoleda; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15850 Proizvodnja testenin; 15870
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela

specialnih strok; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51330 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina 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; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55230 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter

računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93030 Druge storitve za nego
telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-202660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 98/00077 z dne 29. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa AVTOSERVIS ŠPAJZER, Pod-
jetje za popravilo, vzdrževanje in proda-
jo cestnih motornih vozil, d.o.o., Trbov-
lje, sedež: Partizanska cesta 51, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/15088/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, akta o ustanovitvi z dne 9. 12.
1997 in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5568307
Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1998:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z 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-
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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; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52230 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 74120

Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74150 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74400 Ekonom-
sko propagiranje; 74820 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-202661
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 98/00081 z dne 27. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa HTE, podjetje za trgovino, sto-
ritve in inženiring s področja elektroni-
ke, d.o.o., Ljubljana, sedež: Roška 19,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02902/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5327504
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Lesar Jurij, razrešen 9. 1. 1998 kot
namestnik direktorja.

Rg-202794
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/04577 z dne 27. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa DELNIČAR, Združenje za sti-
ke z vlagatelji, gospodarsko interesno
združenje, sedež: Tavčarjeva 15, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27894/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča vstop čla-
nic GIZ s temile podatki:

Matična št.: 5944864
Ustanovitelji: DELO, časopisno in založ-

niško podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5;
FACTOR BANKA, d.d., Ljubljana, Železna
cesta 16; EURODESIGN, d.o.o., Ljubljana,
Tavčarjeva 15; ISTRABENZ holdinška druž-
ba, d.d., Koper, Ul. Zore Perello Godina 2;
KRAS, mesno predelovalna industrija, d.d.,
Sežana, Mirka Pirca 4; MURA european fas-
hion design, d.d., Murska Sobota, Plese 2;
SKB banka, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4;
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d.d., Ljublja-
na, Trg republike 2; KOMPAS HOLYDAYS,
d.d., turistično podjetje, Ljubljana, Sloven-
ska 36; MERKUR trgovina in storitve, d.d.,
Kranj, Koroška c. 1; CFB, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 21, vsi vstopili 9. 6. 1997, odgo-
vornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Rg-202795
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/03606 z dne 25. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa GRADIS – TOVARNA STRO-
JEV IN NAPRAV LJUBLJANA, d.o.o., se-
dež: Letališka 33, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12515/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5489644
Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1998:

2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in

njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-202796
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg.
št. 97/06717 z dne 25. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa STUDIO 3S, podjetje za tržne
komunikacije, d.o.o., Ljubljana, Bratov-
ževa ploščad 38, sedež: Bratovževa
ploščad 38, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21028/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep Srg 2322/97
– spremembo sedeža, firme, osnovnega ka-
pitala, deležev, uskladitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe z dne 18. 3.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5695279
Firma: STUDIO 3S, podjetje za tržne

komunikacije, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Gregorčiče-

va 3
Osnovni kapital: 7,239.018 SIT
Ustanovitelj: Sušnik Ivan, Ljubljana, Bra-

tovževa ploščad 38, vstop 23. 12. 1992,
vložek 7,239.018 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5170 Druga trgovina na debelo;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 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; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-202797
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00555 z dne 25. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa INDUSTRIJSKI BIRO, inženi-
ring za izgradnjo industrije, d.o.o. – v
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likvidaciji, sedež: Dunajska 106, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5077788
Oseba, pooblaščena za zastopanje: lik-

vidator Sotlar Miha, odvetnik, razrešen
20. 1. 1998; likvidator Zupančič Gregor,
Ljubljana, Cigaletova 7, imenovan 20. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-202800
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06846 z dne 23. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa VETA, Tovarna tapet, d.o.o.,
Ljubljana, Vevška cesta 52, Ljublja-
na-Polje, sedež: Vevška cesta 52, Ljub-
ljana-Polje, pod vložno št. 1/07793/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in zastopni-
ka, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5398690
Firma: VETA, Tovarna tapet, d.d.
Skrajšana firma: VETA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Vevška cesta 52
Osnovni kapital: 432,460.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložila
281,654.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
41,490.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, vložil 41,490.000 SIT,
Papirnica Vevče, d.o.o., Ljubljana, Vevška
cesta 52, vložila 1,825.000 SIT, Papirogra-
fika, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložila
1,825.000 SIT, HASTRA TAPETEN-
PRODUKTIONS - UND VERTRIEBGE-
SELLSCHAFT, m.b.H., Bonn, Am Wichels-
hof 42, vložil 13,493.000 SIT, Marolt Dra-
go, Ljubljana-Polje, Berčičeva ulica 7b, vlo-
žil 415.000 SIT, upravičenci interne
razdelitve po spisku, vložili 17,054.000 SIT,
in udeleženci notranjega odkupa po spisku,
vložili 33,214.000 SIT – vstopili 7. 6. 1996,
odgovornost: ne  odgovarjajo; Papirnica
Vevče, p.o., Ljubljana-Polje, Vevška c. 52,
Papirografika, p.o., Ljubljana, Moše Pijade-
jeva 5/V, HASTRA TAPETENPRODUK-
TIONS UND ..., Am Wichelshof 42, Bonn,
ZRN, Vertriebsgesellschaft m.b.H., in dr.
Drago Marolt, izstopili 7. 6. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vračko Ladislav, razrešen 13. 6.
1996; direktor Bogovič Ivan, Ljubljana-Po-
lje, Anžurjeva 8c, ki od 13. 6. 1996 zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Marolt Drago,
Strauven Michael, Mikelj Andrej, Zorko
Branko in Čerček Andrej, vstopili 7. 6.
1996.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1998: 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5170

Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Lastninsko preoblikovanje je vpisano na
podlagi odločbe Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP
00732/00713-1997 z dne 1. 12. 1997.

Rg-202802
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00269 z dne 19. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa PAPIROGRAFIKA, zunanja tr-
govina, notranja trgovina in zastopanje
tujih firm, d.d., sedež: Mala ulica 5, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00359/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000076
Člani nadzornega sveta: Bačac Jasna,

Burger Majda, Čelan Martina, Hrovat Natali-
ja, Pahor Branko, Šijakov Nada, Špiler Ka-
ja, Vengar Mojca in Volk Dragica, izstopili
8. 1. 1998; Bačac Jasna, Kraljič Branko,
Svetek Vesna, Šeme Nataša in Zidarn Ro-
man, vstopili 8. 1. 1998; Podržaj Jure, iz-
stopil 2. 10. 1997.

Rg-202806
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00342 z dne 17. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa Združenje delodajalcev obrti,
gostinstva, intelektualnih storitev, turiz-
ma, trgovine in avtoprevozništva, gospo-
darsko interesno združenje, Celovška
71, Ljubljana, sedež. Celovška 71, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25745/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5860172
Firma: ZDRUŽENJE DELODAJALCEV

OBRTNIH DEJAVNOSTI SLOVENIJE GIZ
Oseba, pooblaščena za zastopanje. za-

stopnica Kristl Ksenija, Ljubljana, Trnovski
pristan 28, imenovana 30. 9. 1997, zasto-
pa združenje kot sekretarka brez omejitev.

Rg-202895
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/14651 z dne 27. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa MI MODERNI INTERIERI &
DIGITALIA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
ljubljana, Gregorčičeva 9, sedež: Gregor-
čičeva 9, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12137/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, druž-
benika, deleža in osnovnega kapitala ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5486050
Firma: DIGITALIA TRADE, trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: DIGITALIA TRADE,
d.o.o., ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: MI MODERNI INTERI-

ERI, Trgovsko podjetje s pohištvom in sta-
novanjsko opremo, p.o., izstop 30. 9.
1994; DIGITALIA, Podjetje za proizvodnjo
in prodajo računalniškoh programov ter no-
silcev zvoka in slike, d.o.o., Ljubljana, Gor-
nji trg 24, vstop 5. 3. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1998: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-202898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05750 z dne 26. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa A.A. INVEST TRUST, d.o.o.,
Ljubljana, Organizacija finančnih skla-
dov, consulting in engineering, sedež:
Celovška 264, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12308/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča usklaitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo naslova, usta-
novitelja, družbenika, deleža, osnovnega ka-
pitala, zastopnika, naslova ustanovitelja in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5499330
Sedež: Ljubljana, Celovška 291
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: A.A.BUSINESS CENTER,

d.o.o., Ljubljana, Celovška 264, izstop
2. 11. 1992, Pačnik-Kristančič Karin, Ljub-
ljana, Kotnikova 12, vstop 19. 2. 1991, vlo-
žek 10.000 SIT, in Pačnik Zmago, Ljublja-
na, Maoša Pijadejeva 36, vstop 26. 10.
1995, vložek 1,492.000 SIT – odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Pačnik Zmago, imenovan 26. 10.
1995, in direktorica Pačnik-Kristančič Ka-
rin, imenovana 19. 2. 1991, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1998: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-202899
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04348 z dne 24. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa T & S, poslovno – turistične
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storitve in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Vojkova 71, Ljubljana, pod vložno
št. 1/04090/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, dele-
ža in zastopnika ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5335701
Ustanoviteljica: Pust Silvester, izstop

16. 8. 1996; Pust Tadeja, Ljubljana, Vojko-
va 71, vstop 8. 1. 1990, vložek 1,662.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje. di-
rektor Pust Silvester, razrešen 16. 8. 1996;
direktorica Pust Tadeja, Ljubljana, Vojkova
71, imenovana 16. 8. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1998: 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;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51570 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52330 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52420 Trgovina na drobno z oblači-
li; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 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; 52471 Dejavnost knjigarn;
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; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55112 Dejavnost penzionov; 55210 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 63300 Storitve potovalnih

agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 72300 Obdelava po-
datkov; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-202905
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00041 z dne 24. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30246/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244299
Firma: REGENT, marketing & consul-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Linhartova 96
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rusjakovski Borislav in Biz-

jak Bojana, oba iz Ljubljane, Linhartova 96,
vstopila 17. 12. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rusjakovski Borislav, imenovan
17. 12. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-202909

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00373 z dne 23. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30244/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244850
Firma: AKSJOM, podjetje za računo-

vodske in poslovne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Jamova 48
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zorc Anica, Ljubljana, Ja-

mova 48, vstop 19. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zorc Anica, imenovana 19. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1998: 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7320 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-202911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00390 z dne 24. 2. 1998 pod št.
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vložka 1/30245/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1244876
Firma: TORKAR CONSULTING, raču-

nalniški inženiring in zastopstva, k.d.,
Ljubljana

Skrajšana firma: TORKAR CONSULT-
ING, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Savska 3a
Ustanovitelja: Torkar Marjan, ki  odgo-

varja s svojim premoženjem, in Torkar Tatja-
na, ki je vložila 10.000 SIT in ne  odgovarja,
oba iz Gorenje vasi, Dolenja Dobrava 14,
vstopila 20. 2. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Torkar Marjan, imenovan 20. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1998: 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-202914
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00425 z dne 26. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30254/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1254804
Firma: BIRD & CO., d.o.o., Go-

stinstvo-turizem-storitve
Skrajšana firma: BIRD & CO., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cerknica, Ind. cona Podskraj-

nik b.b.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Debevec Elizabeta, Be-

gunje pri Cerknici, Selšček 20, vstop 23. 1.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Debevec Igor, Begunje pri Cerknici,
Selšček 20, imenovan 23. 1. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1998: 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja le-
sene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 36110 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 36120 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 36630 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in
sten; 45440 Soboslikarska in steklarska de-
la; 45450 Druga zaključna gradbena dela;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi

izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, 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; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga po-
pravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni pro-
met; 92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-202917
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00647 z dne 23. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30243/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273728
Firma: ŠIRCELJ CONSULTING, davč-

no in poslovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠIRCELJ CONSULT-

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

govornostjo
Sedež: Trzin, Kidričeva 42
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šircelj Andrej, Trzin, Kidri-

čeva 42, vstop 19. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Romac Šircelj Elda, Trzin, Kidri-
čeva ulica 42, imenovana 19. 2. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1998: 2211
izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 8042 Drugo
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Pravni pouk: Zoper ta sklep je dopustna
pritožba v osmih dneh po prejemu sklepa,
ki se vloži pri tem sodišču. O pritožbi odlo-
ča sodnik okrožnega sodišča, ki je sklep
izdalo.

Rg-202919
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/00995 z dne 20. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZRIM–KO, podjetje za trgovi-
no in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Dolenj-
ska cesta 194, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02450/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča dopilnitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5294371
Dejavnost, vpisana 20. 2. 1998: 5147

Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 2. 1998.

Rg-202920
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00624 z dne 19. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30238/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272870
Firma: BENCKISER ADRIATIC, trgovin-

ska družba, d.o.o.
Skrajšana firma: BENCKISER ADRIAT-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 56
Osnovni kapital: 37,750.144 SIT
Ustanovitelj: BENCKISER ITALIA S.P.A.,

Milano, Via Lampedusa 22a, vstop 27. 1.
1998, vložek 37,750.144 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Butara Melita, Ljubljana, Mala čol-
narska 9b, ki zastopa družbo skupaj s pro-
kuristom, ter prokurista Zinkiewizc Broni-
slaw, Varšava, Szwanskowskiega 10
Am. 10, in Lerbaek Jensen Henrik, Budim-
pešta II, Kussuth Lajos VICA 47/a, imeno-
vani 27. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1998: 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74400 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-203014
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01221 z dne 26. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa MCDONALD’S SLOVENIJA,
gostinske storitve, d.o.o., sedež: Dunaj-
ska 22, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24028/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča imenovanje prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5775256
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Sgustav Alexander, Langenzersdorf,
Alleestrasse 8, imenovan 24. 2. 1998.

Rg-203018
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06954 z dne 25. 3. 1998 pri sub-
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jektu vpisa NIL-TEX, Podjetje za ex-
port-import, zastopstvo in trgovino Ljub-
ljana, d.o.o., Zaloška 155, Ljubljana, se-
dež: Zaloška 155, Ljubljana, pod vložno
št. 1/10091/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5460107
Dejavnost, vpisana 25. 3. 1998: 4521

Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4541 Fasaderska in štukater-
ska 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; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 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; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 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; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje

lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-203019
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05653 z dne 25. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa HYUNDAI AVTO TRADE, druž-
ba za zunanjo in notranjo trgovino z av-
tomobili, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnči-
čeva 45, Ljubljana-Črnuče, pod vložno
št. 1/13576/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov in pro-
kurista s temile podatki:

Matična št.: 5526485
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

skupni prokurist Košir Janez in direktor
Bogataj Bogomir, razrešena 9. 10. 1997;
direktor Svoljšak Ludvik, Medvode, Donova
cesta 3, imenovan 10. 10. 1997, kot po-
slovodja – direktor družbe zastopa družbo
neomejeno, razen pri sklepanju naslednih
pogodb: 1) pogodb o nakupu, prodaji ter
obremenitvi nepremičnin, ki jih sklepa po
predhodnem soglasju ustanovitelja; 2) po-
godb o prometu blaga in storitev nad vred-
nostjo 500.000 DEM v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki
jih sklepa po predhodnem soglasju ustano-
vitelja; 3) pogodb o nakupu in prodaji os-
novnih sredstev ter drugih vlaganjih, katere
sklepa po predhodnem soglasju ustanovite-
lja; 4) pogodb o najemanju in dajanju krat-
koročnih kreditov in garancijskih pogodb
nad vrednostjo 100.000 DEM, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja; 5) pogodb o najemanju
in dajanju dolgoročnih kreditov in garancij-
skih pogodb, ki jih sklepa po predhodnem
soglasju ustanovitelja.

Rg-203031
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06615 z dne 16. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa LUMI, založništvo in kulturne pri-
reditve, d.o.o., sedež: Kersnikova 3a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05590/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev, deleža in zastop-
nika ter razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5341221
Sedež: Ljubljana, Vojkova 15
Ustanovitelj: Pavlovčič Igor, Borovnica,

Demšarjeva ulica 16, vstop 20. 11. 1995,
vložek 1,509.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Filipič Rok, izstop 19. 11. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Filipič Rok, razrešen 19. 11. 1997;
direktor Pavlovčič Igor, imenovan 19. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 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 ob-
jektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštala-
cije; 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-203032
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01174 z dne 16. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30328/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1273680
Firma: CH. SCHEELE INTERNATIONAL

ENTSORGUNGSSYSTEMS GMBH (CSI),
Lennenstadt, Nemčija, Podružnica CSI,
Ljubljana, Brnčičevba 29, SLOVENIJA

Skrajšana firma: CSI GMBH, Podružni-
ca CSI Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 29
Ustanovitelj: CH. SCHEELE INTERNA-

TIONAL ENTSORGUNGSSYSTEMS
GMBH (CSI), Lennenstadt, vstop 30. 9.
1997, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šorc Željko, Postojna, Pivska 2, ime-
novan 30. 9. 1997, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 1998: 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribu-
cija vode; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 9000 Storitve javne higiene.

Rg-203033

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01175 z dne 16. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30329/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273671
Firma: EVERTEC TECHNOLOGY,

d.o.o., informacijski inženiring
Skrajšana firma: EVERTEC TECHNO-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kejžar Tine, Vnanje Gori-

ce, Ul. bratov Potočnikov 17, Okoren Jer-
nej, Grosuplje, Ponova vas 75, Šetina Si-
mon, Škofja Loka, Frankovo naselje 3, Kos
Anton, škofljica, Pijava Gorica 99, in Trplan
Andrej, Ljubljana, Bilečanska ulica 2, vsto-
pili 22. 1. 1998, vložili po 300.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šetina Simon, imenovan 22. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 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; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
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; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-203037
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00830 z dne 12. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30322/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273191
Firma: ZUPAN IN ZUPAN, sejemske

dejavnosti, d.n.o.
Skrajšana firma: ZUPAN IN ZUPAN, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Stanežiče 26d
Ustanovitelja: Zupan Matjaž in Zupan Do-

roteja, oba iz Ljubljane, Stanežiče 26d, vsto-
pila 11. 1. 1998, odgovornost:  odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Zupan Matjaž in Zupan Doroteja,
imenovana 11. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1998: 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
74831 Prevajanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov.

Rg-203038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04630 z dne 12. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa PRINSIS, močnostna elektro-
nika-proizvodnja, razvoj, inženiring,
d.o.o., sedež. Stegne 35, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15735/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in osnovnega kapitala, razširitev dejav-
nosti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5574161
Osnovni kapital: 1,875.000 SIT
Ustanovitelj: Kordiš Janez, Loški potok,

Šegova vas 17, vstop 10. 7. 1997, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gregorič Etbin, razrešen 10. 7.
1997; direktor Peruško Marino, Ljubljana,
Na jami 6, imenovan 10. 7. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1998: 33300
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi.

Rg-203039

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00235 z dne 12. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30319/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1253506
Firma: ELNET, d.o.o., podjetje za sto-

ritve in trgovino, Izlake 11, Izlake
Skrajšana firma: ELNET, d.o.o., Izlake
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Izlake, Izlake 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Matjaž in Vidmar

Franc, oba iz Izlak, Izlake 11, vstopila
24. 12. 1997, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vidmar Matjaž, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Vidmar Franc, zasto-
pa družbo brez omejitev kot namestnik di-
rektorja, imenovana 24. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1998: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi

gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
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.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-203040
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00828 z dne 12. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa POPOVA BIO KMETIJA, kmeč-
ki turizem in proizvodnja, d.o.o., Lazec,
sedež: Lazec 7, Draga, pod vložno
št. 1/16249/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5595142
Firma: ARON TRADE, zastopanje,

d.o.o.
Skrajšana firma: ARON TRADE, d.o.o.
Sedež: Notranje Gorice, Podpeška ce-

sta 208
Ustanovitelj: Vesel Slavica in Vesel

Franc, izstopila 10. 2. 1998; Kuhar Simon,
Notranje Gorice, Podpeška cesta 208, vsto-
pil 10. 2. 1998, vložil 1,610.120 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vesel Franc in zastopnica Vesel Sla-
vica, razrešena 10. 2. 1998; direktor Ku-
har Simon, imenovan 10. 2. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1998: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2615 Proizvodnja
in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 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 razvedrilo
in šport; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
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5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
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);
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; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-203042
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00221 z dne 11. 3. 1998 pri sub-

jektu vpisa RESING, d.o.o., projektivni in
investicijski inženiring ter opremljanje
objektov, zaključna in obrtna dela v
gradbeništvu ter zunanja trgovina, Ljub-
ljana, sedež: Ob Zeleni jami št. 2, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17851/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5605270
Ustanovitelja: Resnik Majda, Ljubljana,

Ribniška 21, vstopila 1. 4. 1992, in Žigon
Cristian Norberto, Ljubljana, Rožna dolina c.
IV/23, vstopil 12. 12. 1997, vložila po
760.807 SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Žigon Cristian Norberto, imenovan
12. 12. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-203043
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00907 z dne 11. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ORTHOPS, ortopedija, stro-
kovna mnenja, sodno izvedenstvo, pre-
vajanje in raziskave, d.o.o., sedež: Beet-
hovnova 6, Ljubljana, pod vložno
št. 1/29691/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1198475
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Antolič Vane, razrešen 12. 2. 1998;
Rasberger-Antolič Bojana, Ljubljana, Mali
trg 4, razrešena 12. 2. 1998 kot prokurist-
ka in imenovana za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-203044
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01358 z dne 11. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa VIDAL, trgovina, proizvodnja
in storitve, d.o.o., sedež: Kotnikova ulica
12, Ljubljana, pod vložno št. 1/29548/00
vpisalo v sodni register tega sodišča po-
pravni sklep Srg 3216/97 zaradi popravka
osebnega imena s temile podatki:

Matična št.: 1196316
Ustanoviteljica: Vidmar Janja, Ljubljana,

Kotnikova ulica 12, vstop 21. 4. 1997, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vidmar Janja, imenovana 21. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-203045
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00220 z dne 11. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30318/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244574
Firma: POSEST, PORENTA IN OSTA-

LI, podjetje za tehnične in administrativ-
ne storitve, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: POSEST, PORENTA IN
OSTALI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Gosposvetska 6
Ustanovitelji: Porenta Ernest, Škofja Lo-

ka, Hafnerjevo naselje 53, Kovačič Irena,
Medvode, Bogatajeva 12, in Žumer Alenka,

Ljubljana-Šentvid, Bratov Komel 46a, vsto-
pili 6. 1. 1998, odgovornost:  odgovarjajo s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kovačič Irena, imenovana 6. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1998: 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-203046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06623 z dne 11. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa BA-ZA, družba za proizvodnjo,
prodajo in inženiring z elektrotehnični-
mi izdelki, Ljubljana, d.o.o., sedež: Pet-
kova 28, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05210/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev in osnovnega kapitala, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti, spremembo za-
stopnika in uskladitev dejavnosti z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 1190822
Firma: BA-ZA, Poslovno finančne sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: BA-ZA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Vodnikova c. 232
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Zajc Tomislav in Bartol Ja-

kob, izstopila 13. 11. 1997; Brankov Žika,
Ljubljana, Vurnikova ulica 11, vstopil 13. 11.
1997, vložil 1,600.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Tomislav, razrešen 13. 11.
1997; direktorica Štular Anka, Ljubljana,
Štularjeva 7, imenovana 14. 11. 1997 za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1998: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo
založništvo; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
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sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo 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 kovinski proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge

nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
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; 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 računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7320 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov,
druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203122
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05426 z dne 13. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa POOL ZA ZAVAROVANJE IN
POZAVAROVANJE JEDRSKIH NEVAR-
NOSTI, GIZ, Firma v angleškem prevo-
du: NUCLEAR INSURANCE AND REIN-
SURANCE POOL, sedež: Miklošičeva 19,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25320/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5846714
Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 56.

Rg-203123
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00307 z dne 13. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa BSA, gospodarsko interesno
združenje proizvajalcev in prodajalcev
računalniške strojne in programske
opreme, sedež: Dunajska 156, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5934788
Sedež: Ljubljana, Komenskega 12.

Rg-203124
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05602 z dne 13. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa DOMUS, idejne zasnove in re-
šitve, d.o.o., sedež: Erjavčeva 4, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5662362
Sedež: Ljubljana, Slovenska cesta 17.

Rg-203125
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00560 z dne 13. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ISKRA STANDARD, Podjetje
za trgovino, zastopanje, proizvodnjo,
servis in inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kolarjeva 24, Ljubljana, pod vložno
št. 1/18732/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in dele-
ža, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5618193
Ustanovitelj: ISKRA COMMERCE, Med-

narodno trgovsko podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, izstop 22. 12. 1997; Valič Janez, Ljub-
ljana, Kolarjeva 24, vstop 15. 4. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2222 Drugo tiskarstvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
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; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2852 Splošna
mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih komponent in
naprav, razen za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3640 Pro-
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izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo 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 kovinski proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-

belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije:
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;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 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; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
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;

7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 1. 1998.

Rg-203126
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06888 z dne 13. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa BPD FIDA, d.o.o., borzno po-
sredniška družba, sedež: Tomšičeva 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/27302/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev in ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5887224
Osnovni kapital: 120,000.000 SIT
Ustanovitelji: FIBA, d.o.o., podjetje za

finance in upravljanje, Koper, Ferrarska 10,
izstop 17. 10. 1997; I N T E R R A ,
podjetje za financiranje, trgovino in sveto-
vanje, d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, vstop
28. 10. 1996, vložek 18,750.000 SIT,
ENERGOPLAN, gradbeno podjetje, d.d.,
Ljubljana, Pod hribom 55, vstop 28. 10.
1996, vložek 9,375.000 SIT, PINIJA, Pod-
jetje za turistične in ekonomske storitve,
d.o.o., Portorož, Sončna pot 41, vstop
4. 3. 1997, vložek 9,375.000 SIT, BITER-
MO, Podjetje za inženirske storitve, d.o.o.,
Portorož, Obala 114, vstop 4. 3. 1997,
vložek 9,375.000 SIT, Podgoršek Matjaž,
Ljubljana, Glinškova ploščad 6, vstop
27. 10. 1997, vložek 1,361.539 SIT, Po-
gorelc Tomaž, Kočevje, Podgorska ulica
2, vstop 28. 10. 1996, vložek 3,600.000
SIT, Plačko Zlatko, Ljubljana, Ul. bratov
Učakar 70, vstop 29. 10. 1997, vložek
1,538.461 SIT, Razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Tomšičeva 3, vstop 1. 10. 1996,
vložek 18,000.000 SIT, NOVOLIT, Pod-
jetje za proizvodnjo izolacijskih materialov,
d.d., Nova vas pri Rakeku, Nova vas 56,
vstop 29. 10. 1997, vložek 20,500.000
SIT, DE FACTO TRADE, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Maribor, Partizanska 30, vstop
28. 10. 1996, vložek 2,500.000 SIT, Pu-
šar Anton, Medvode, Trnovec 29, vstop
28. 10. 1996, vložek 12,000.000 SIT, in
EXOTERM, kemična tovarna Kranj, d.d.,
Kranj, Struževo 66, vstop 25. 11. 1997,
vložek 13,625.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-203127
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00282 z dne 13. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa CENTRALNA ČISTILNA NA-
PRAVA DOMŽALE – KAMNIK, d.o.o.,
Domžale, sedež: Študljanska 91, Dom-
žale, pod vložno št. 1/08483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5227747
Ustanoviteljici: Občina Domžale, Dom-

žale, Ljubljanska 69, vstop 8. 3. 1990, vlo-
žek 58,335.000 SIT, in Občina Mengeš,
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Mengeš, Slovenska cesta 30, vstop 24. 12.
1997, vložek 19,445.000 SIT – odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Rg-203128
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05824 z dne 13. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa STUDIO 37 – ADVERTISING
AND PRODUCTION, Podjetje za storitve
s področja filma, videa, televizijskih in
audio komunikacij, oblikovanja, fotogra-
fije, glasbe ..., d.o.o., sedež: Rimska ce-
sta 24, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05204/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5366585
Sedež: Ljubljana, Opekarska c. 18a.

Rg-203131

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05922 z dne 11. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa WEVIT COMMERCE, podjet-
je za trgovino na debelo in drobno,
d.o.o., sedež: Laze pri Borovnici 32a,
Borovnica, pod vložno št. 1/22674/00
vpisalo v sodni register tega soišča skraj-
šano firmo, ustanovitelje, deleže, osnovni
kapital, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5747023
Skrajšana firma: WEVIT COMMERCE,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Weixler Dušan, vložil

885.000 SIT, in Weixler Sonja, vložila
585.000 SIT, oba iz Borovnice, Laze pri
Borovnici 32a, vstopila 21. 3. 1993, ter
Petkovšek Ana, Ljubljana, Triglavska 15,
vstopila 9. 10. 1997, vložila 30.000 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 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 kovinski proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga

trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 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; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejav-
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nosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 74.60 –
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje – je
dovoljeno samo opravljanje varovanja.

Rg-203133
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05670 z dne 11. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ALPOMA, borzno posredniška
družba, d.d., DOMŽALE, sedež: Ljubljan-
ska 47, Domžale, pod vložno
št. 1/23995/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5779570
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stariha Borut, razrešen 22. 9. 1997;
direktor Plut Damjan, Gradac 103, imeno-
van 22. 9. 1997, zastopa in predstavlja
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Narat Janez, Je-
reb Vinko in Tisnikar Viljem, izstopili 29. 5.
1995; Kolenc Tatjana, Tisnikar Viljem in Po-
ljanšek Polde, vstopili 29. 5. 1995.

Rg-203134
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06198 z dne 11. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ARKADA TRI, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., sedež: Celovška
91, Ljubljana, pod vložno št. 1/27648/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in odobreni ka-
pital s temile podatki:

Matična št.: 5935407
Osnovni kapital: 2.025,617.000 SIT
Odobreni kapital znaša 101,280.000

SIT. Direktor je pooblaščen povečati osnov-
ni kapital družbe v prvih petih poslovnih le-
tih za znesek 101,280.000 SIT, in sicer
tako, da vsako poslovno leto odloči o pove-
čanju osnovnega kapitala za 1%.

Rg-203135
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00527 z dne 11. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa CENTROMERKUR, Trgovsko
podjetje, d.d., sedež: Trubarjeva 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01985/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo tipa zastopnika ter predsednika in
namestnika nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5090806
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pred-

sednik uprave Eržen Dušan, Kranj, Kidriče-
va 23, ki od 18. 11. 1997 zastopa družbo
brez omejitev, in član uprave Šketa Jožef,
Ljubljana-Dobrunje, Litijska cesta 224, ki
od 18. 11. 1997 zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člana nadzornega sveta: Kink Bo-
jan-predsednik, in Godec Terezija, namest-
nica predsednika, vstopila 29. 10. 1997.

Rg-203136
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06031 z dne 11. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa KARANTA LJUBLJANA, trgov-
ska družba, d.o.o., Ljubljana, Breg 8/I,
sedež: Breg 8/I, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25516/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme in
skrajšane firme ter družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5858968
Firma: KARANTA LJUBLJANA, trgov-

ska družba, d.o.o., Ljubljana, Čopova 14
Skrajšana firma: KARANTA LJUBLJA-

NA, d.o.o., Ljubljana, Čopova 14
Sedež: Ljubljana, Čopova 14
Sprememba družbene pogodbe z dne

28. 8. 1997.

Rg-203139
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01359 z dne 10. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa JESIH & ŠUBIC, uvoz južnega
sadja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ve-
rovškova 58, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08057/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča nadomestni sklep Srg
7214/96 – spremembo ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5393663
Ustanovitelja: Jesih Milan in Šubic Janez

izstopila 27. 12. 1996; ALFATECH, d.o.o.,
Ljubljana, Trgovina in storitve, Ljubljana, Ve-
rovškova 58, in TIMEKS-UVOZ,IZVOZ,
d.o.o., Sežana, vstopila 27. 12. 1996, vlo-
žila po 2,084.500 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Rg-203140
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00577 z dne 10. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30303/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega pod-
jetja s temile podatki:

Matična št.: 5269865
Firma: JAVNO PODJETJE STAVBNA

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

govornostjo
Sedež: Logatec, Tržaška 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Občina Logatec, Logatec,

Tržaška 11, vstop 16. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smole Janez, Logatec, Hrib 1, vstop
7. 1. 1998, zastopa podjetje brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1998: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7513
Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovnih dejavnosti.

Ustanovitev javnega podjetja zaradi izbri-
sa podjetja “Sklad stavbnih zemljišč občine
Logatec, Tržaška c. 15, Logatec”, ki je bilo
vpisano pod vložno številko 4/00011/00.

Rg-203142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00883 z dne 10. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30313/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zadruge s te-
mile podatki:

Matična št.: 1273264
Firma: STANOVANJSKA ZADRUGA

REALBAU, z.b.o.
Skrajšana firma: REALBAU, z.b.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga brez odgo-

vornosti
Sedež. Ljubljana, Majorja Lavriča 12
Osnovni kapital: 700.000 SIT
Ustanovitelji: Beber Josef-Franc, dipl.

ing. arh., Škofja Loka, Reteče 152, vložil
500.000 SIT, Beber Bojan, Ravne na Ko-
roškem, Trg svobode 16, vložil 150.000
SIT, in Zabukovšek Mirjam, Ljubljana, Ce-
lovška 287, vložila 50.000 SIT – vstopili
10. 2. 1998, odgovornost: ne  odgovarja-
jo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje. za-
stopnik Beber Josef-Franc, imenovan 10. 2.
1998, zastopa zadrugo kot predsednik brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 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; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-203143
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05958 z dne 9. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa JESIH & ŠUBIC, uvoz južnega
sadja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Verovško-
va 58, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08057/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5393663
Dejavnost, vpisana 9. 3. 1998: 0141

Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih storitev;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-203145
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00515 z dne 6. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,
sedež. Miklošičeva 19, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10687/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5063345
Sprememba statuta z dne 16. 1. 1998.

Rg-203147
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03516 z dne 6. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa DELIKATESA IMPEX, družba za
trženje in inženiring, d.d., Ljubljana, se-
dež: Stegne 3, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20517/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5701309
Osnovni kapital: 26,668.000 SIT.

Rg-203148
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00565 z dne 6. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa OSNOVNA ŠOLA STIČNA, p.o.,
sedež: C. II. grupe odredov 3, Ivančna
Gorica, pod vložno št. 1/18715/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5623677
Sedež: Ivančna Gorica, Cesta II. gru-

pe odredov 38.

Rg-203150
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01789 z dne 5. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa LEGE ARTIS, Podjetje za promo-
cijo in založništvo, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Dunajska 122, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23496/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
javnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5785910
Ustanovitelja: Slovenski inštitut za mana-

gement, Podjetje za gospodarsko svetova-
nje, Ljubljana, d.o.o., izstopil 26. 3. 1996;
Bohinc Radoslav, dr., Ljubljana, Hacetova
9, in Tičar Bojan, mag., Ljubljana, Polanško-
va 29, vstopila 26. 3. 1996, vložila po
866.107,68 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Neffat Branka in prokurist Tičar
Bojan, razrešena 26. 3. 1996; direktor Ti-
čar Bojan, imenovan 26. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 10. 1996.

Rg-203151
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04029 z dne 5. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa OBRTNA ZADRUGA PREVOZ,
p.o., Ljubljana, Cesta v Kleče 12, sedež:
Cesta v Kleče 12, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01754/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, člane zadru-
ge, uskladitev dejavnosti in uskladitev z za-
konom o zadrugah s temile podatki:

Matična št.: 5222842
Firma: OBRTNA ZADRUGA PREVOZ,

z.o.o.
Skrajšana firma: OZ PREVOZ, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Ustanovitelji: Avtoprevoznik Fonović

Anđelo, s.p., Ljubljana, Šarhova ul. 34, vs-
top 28. 1. 1997, Radoslav Zlatko, s.p.,
Koper, Šmarska c. 44, vstop 28. 1. 1997,
Avtoprevoznik Šušmelj Teodor, s.p., Ko-
per, Kolarska 5, vstop 30. 1. 1997, Avto-
prevoznik Kavčnik Alojzij, s.p., Brezovica
pri Ljubljani, Stara cesta 23, vstop 21. 1.
1997, Avtoprevozništvo Florjančič Dušan,
s.p., Radomlje, Pernetova 6, vstop 30. 1.
1997,Avtoprevozništvo Gruden Darjo, s.p.,
Tolmin, Kosovelova 7a, vstop 28. 1. 1997,
Avtoprevozništvo Jelič Zoran, s.p., Izola,
Oktobrske revolucije 10b, vstop 30. 1.
1997, Avtoprevozništvo Mlinar Janez, s.p.,
Rovte 90, vstop 30. 1. 1997, Avtoprevoz-
ništvo Srabotič Rafael, s.p., Koper, Kam-
pel 3g, vstop 30. 1. 1997, Avtoprevozniš-
tvo Bogataj Stanislav, s.p., Žiri, Starožirov-
ska 5, vstop 30. 1. 1997, Avtoprevozniš-
tvo Špendal Jože, s.p., int. transport,
Šmarje-Sap, Tlake 35, vstop 20. 1. 1997,
KGM INŽENIRING, TRANSPORT,
POSLOVNE STORITVE, d.o.o., Mengeš,
Cankarjeva 16, vstop 30. 1. 1997, Mihevc
transport Franc Mihevc, s.p., Logatec, Tr-
žaška 164, vstop 30. 1. 1997, Prevoz
stvari Šinik Đurađ, s.p., Ljubljana, Rožna
dolina c. V/13a, vstop 28. 1. 1997, Pre-
vozništvo Boris Božič, s.p., Izola, E. Drio-
lia 7, vstop 30. 1. 1997, Prevozništvo
Kranjc Simon, s.p., Slap ob Idrijci 24e,
vstop 28. 1. 1997, Prevoz Šinkovec Jo-
žef, s.p., Spodnja Idrija, Sp. Kanomlja 58,
vstop 30. 1. 1997, Prevoz tovora Janez
Žagar, s.p., Ljubljana, Dolenjska c. 234a,
vstop 30. 1. 1997, Prevozi Bogataj Drago
Bogataj, s.p., Idrija, Medvedje brdo 32,
vstop 29. 1. 1997, Prevozi Bogataj Henrik
Bogataj, s.p., Idrija, Medvedje brdo 32,
vstop 29. 1. 1997, Prevozi Olga Kropriv-
šek, s.p., Ljubljana, Brilejeva 14, vstop
22. 1. 1997, Prevozništvo Silvano Ivančič,
s.p., Črni kal, Gabrovica 6, vstop 30. 1.
1997, Prevozništvo Vladimir Slekovec,
s.p., Mala nedelja 22, vstop 30. 1. 1997
– vložek: vsi po 9.095,95 SIT, odgovor-
nost:  odgovarjajo do določene višine.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena 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; 4545 Druga zaključna grad-

bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7412 Ra-
čunovodske, 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; 8042 Drugo izobra-
ževanje.

Rg-203152
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06163 z dne 4. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa ZDRUŽENJE ČLANOV BORZE
VREDNOSTNIH PAPIRJEV – GIZ, Ljublja-
na, sedež: Dalmatinova 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25554/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

matična št.: 5847150
Ustanovitelj: INTER TIMEX, Borzno po-

sredovanje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Tivolska 50, je izstopil 1. 9. 1997, ustano-
viteljica Ljubljanska banka – Pomurska ban-
ka, d.d., Murska Sobota, Trg zmage 7, je
izstopila 6. 10. 1997, ustanoviteljica Ljub-
ljanska banka – Splošna banka Velenje,
d.d., Velenje, Rudarska 3, pa je izstopila
1. 11. 1997.

Rg-203156
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06365 z dne 3. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30280/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS Celje, spre-
membo sedeža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5914795
Firma: SMEH, projektiranje in stori-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Gradaška 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Smeh Tomaž, Podplat, Me-

stinje 1a, vstop 10. 10. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smeh Tomaž, imenovan 10. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 3. 3. 1998: 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Celju pod vlož-
no številko 1/06470/00.

Rg-203157
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01507 z dne 10. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa LEGE ARTIS, Podjetje za pro-
mocijo in založništvo, Ljubljana, sedež:
Dunajska 122, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23496/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova, ustanovi-
telja, deleža, zastopnika in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5785910
Sedež: Ljubljana, Hacetova 9
Ustanovitelj: Bohinc Radoslav, dr., Ljub-

ljana, Hacetova 9, vstop 26. 3. 1996, vlo-
žek 1,732.215,36 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Tičar Bojan, mag., izstop 4. 3.
1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tičar Bojan, razrešen 1. 3. 1997;
direktor Bohinc Radoslav, dr., imenovan
1. 3. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 3. 1997.

Rg-203159

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06562 z dne 3. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa MEDILAB, radiološki diagnostič-
ni center, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
100, sedež: Vodovodna 100, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23227/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja, deležev in pogodbe o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5787955
Ustanovitelji: Anžlovar Anton, Ljublja-

na, Brodarjev trg 7, vložil 316.000 SIT,
Levičar Boris, Ljubljana, Vojkova c. 87,
vložil 316.000 SIT, in Lipovec Anton, Ljub-
ljana-Dobrunje, Podlipoglav 19b, vložil
320.000 SIT, ki so vstopili 6. 6. 1997,
ter MEDITRADE, d.o.o., Ljubljana, Vodo-
vodna 100, ki je vstopil 13. 11. 1997 in
vložil 80.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjajo.

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

Rg-203160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07317 z dne 11. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa DELTA PROFIT, d.o.o., podjet-
je za računalniški in finančni inženiring,
Logatec, Gozdna pot 22, sedež: Gozdna
pot 22, Logatec, pod vložno
št. 1/21608/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, naslo-
va, osnovnega kapitala in deleža ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5748003
Firma: DELTA PROFIT, d.o.o., podjet-

je za računalniški in finančni inženiring,
Logatec

Sedež: Logatec, Stara cesta 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krivec Daniel, Logatec,

Gozdna pot 22, vstop 19. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1998: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 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); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 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
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Rg-203161
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07318 z dne 11. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa RING, d.o.o., računalniški in-
ženiring, Logatec, sedež: Tržaška 27, Lo-
gatec, pod vložno št. 1/07828/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova in akta o ustanovitvi ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5393817
Sedež: Logatec, Stara cesta 8
Dejavnost, vpisana 11. 3. 1998: 2233

Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5521

Dejavnost planinskih in drugih domov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 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); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 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
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 12. 1997.

Rg-203165
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00020 z dne 16. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa LOCTITE, podjetje za strokov-
no svetovanje in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Kajuhova 17, sedež: Kajuhova 17,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21823/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika in družbene pogodbe ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5727839
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kalčič Gorazd, razrešen 31. 12.
1997; direktor Mesarič Andrej, Maribor,
Gospejna 10, imenovan 1. 1. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 1998: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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;
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51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 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; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 60240 Cestni tovorni promet;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 2. 1998.

Rg-203166
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00365 z dne 12. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30324/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244825
Firma: KOSEZI, družba za svetovanje,

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

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta na Laze 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stanič Uroš Janez, Ljublja-

na, Cesta na Laze 7, vstop 6. 1. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stanič Uroš Janez, imenovan 6. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega za-
pisa; 2215 Drugo založništvo; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 73104
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-203167
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00376 z dne 3. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa MELISA, trgovina in storitve,
d.o.o., Hrastnik, Novi dom 4, sedež: Novi
dom 4, Hrastnik, pod vložno
št. 1/23666/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5782660
Dejavnost, vpisana 3. 3. 1998: 5232 Tr-

govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 1. 1998.

Rg-203168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00411 z dne 2. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30261/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1254774
Firma: ZENIT-T, Trženje, posredova-

nje, raziskave in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ZENIT-T, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamnik, Kettejeva 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pangeršič Tatjana, Kam-

nik, Kettejeva 19, vstop 24. 2. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pangeršič Tatjana, imenovana
24. 2. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1998: 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; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 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 mesomo 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;
6024 Cestni tovorni promet; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje.

Rg-203169
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00413 z dne 16. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30332/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1254782
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Firma: HORSE, trgovsko podjetje,
d.o.o., Kamnik

Skrajšana firma: HORSE, d.o.o., Kam-
nik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež. Kamnik, Rožično 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hiršman Matjaž, Ljubljana,

Kolodvorska ulica 14a, vstop 1. 2. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hiršman Matjaž, imenovan 1. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 1998: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mez-
gov; 0124 Storitve za živinorejo brez vete-
rinarskih storitev; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572
Proizvodnja krmil za hišne živali; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega mi-
zarstva; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 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
materialom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 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; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 71220 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-203172
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00638 z dne 3. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa FIMEX-N, trgovina, zastopstva in
svetovanje, d.o.o., Boletova 21, Ljublja-
na, sedež: Boletova 21, Ljubljana-Drav-
lje, pod vložno št. 1/27110/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, deleža, zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5924472
ustanovitelja: Franko Nevenka, Ljublja-

na-Dravlje, Boletova 21, vstop 11. 10.
1995, vložek 735.000 SIT, in Franko Jo-
žef, Ljubljana-Dravlje, Boletova 12, vstop
28. 1. 1998, vložek 765.000 SIT – odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Franko Nevenka, razrešena 28. 1.
1998; direktor Franko Jožef, imenovan
28. 1. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 1. 1998.

Rg-203174
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00652 z dne 5. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa ILGRAD, podjetje za gradbene
investicije in trgovino, d.o.o., Kamnik, se-
dež: Groharjeva 20, Kamnik, pod vložno
št. 1/20075/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, za-
stopnika in naziva zastopnice, uskladitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5677319
Ustanovitelj: Ilić Bosiljka, izstop 30. 1.

1998; Ilić Mile, Vlasotince, Milorada Velič-
kovića 41, vstop 30. 1. 1998, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ilić Mile, imenovan 30. 1. 1998, ki
zastopa družbo brez omejitev, in Ilić Bosilj-
ka, Kamnik, Groharjeva 20, razrešena
30. 1. 1998 kot direktorica in imenovana
za prokuristko.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1998: 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; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 1. 1998.

Rg-203175
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00656 z dne 12. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa KRO, Podjetje za proizvodnjo,
nabavo, prodajo, marketing in za-
stopstvo, d.o.o., sedež: Spodnje Pirniče
24i, Medvode, pod vložno
št. 1/02692/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zastopnika, spremembo druž-
bene pogodbe in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5300606
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kralj Matevž, Medvode, Sp. Pirniče
24, imenovan 9. 1. 1998, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1998: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01210 Reja govedi; 01220 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perut-
nine; 01250 Reja drugih živali; 01300 Me-
šano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih
površin; 01412 Druge storitve za rastlin-
sko pridelavo; 01420 Storitve za živinore-
jo brez veterinarskih storitev; 01500 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 15110 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega;
15120 Proizvodnja in konzerviranje perut-
ninskega mesa; 15130 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
15200 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 15310 Predelava
in konzerviranje krompirja; 15320 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
15330 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja surove-
ga olja in maščob; 15420 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 15510 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mli-
narstvo; 15620 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja pri-
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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; 15950 Proizvod-
nja drugih nežganih fermentiranih pijač;
15960 Proizvodnja piva; 15970 Proizvod-
nja slada; 15980 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 16000 Pro-
izvodnja tobačnih izdelkov; 17110 Pripra-
va in predenje vlaken bombažnega tipa;
17120 Priprava in predenje mikanke iz vla-
ken volnenega tipa; 17130 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
17140 Priprava in predenje vlaken lanene-
ga tipa; 17150 Sukanje in priprava narav-
ne svile ter sukanje in teksturiranje sinte-
tične ali umetne filamentne preje; 17160
Proizvodnja šivalnih sukancev; 17170 Pri-
prava in predenje drugih tekstilnih vlaken;
17210 Tkanje preje bombažnega tipa;
17220 Tkanje preje tipa volnene mikanke;
17230 Tkanje preje tipa volnene česanke;
17240 Tkanje preje tipa svile; 17250 Tka-
nje druge tekstilne preje; 17300 Plemeni-
tenje tekstilij; 17400 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 17510 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 17520 Proizvod-
nja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 17530
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 17540 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 17600 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 17710 Pro-
izvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 18210 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 18220 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja
spodnjega perila; 18240 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 18300 Stro-
jenje in dodelava krzna; proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 19100 Strojenje in dodelava
usnja; 19200 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
19300 Proizvodnja obutve; 20100 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 21210 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 21220 Proizvodnja gospo-
dinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 22310 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 22320 Razmnoževanje videoza-
pisov; 22330 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 23100 Proizvodnja koksa;
23200 Proizvodnja naftnih derivatov;
24110 Proizvodnja tehničnih plinov;
24120 Proizvodnja barvil in pigmentov;
24130 Proizvodnja drugih anorganskih os-

novnih kemikalij; 24150 Proizvodnja gnojil
in dušikovih spojin; 24160 Proizvodnja pla-
stičnih mas v primarni obliki; 24170 Pro-
izvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki; 24200 Proizvodnja razkužil, pestici-
dov in drugih agrokemičnih izdelkov;
24300 Proizvodnja kritnih barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih barv in ki-
tov; 24510 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 24520
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
24620 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
24630 Proizvodnja eteričnih olj; 24640
Proizvodnja fotografskih kemikalij; 24650
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 24700 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 25110 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 25120 Obnavljanje in protektira-
nje gum za vozila; 25130 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
26110 Proizvodnja ravnega stekla; 26120
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
26130 Proizvodnja votlega stekla; 26140
Proizvodnja steklenih vlaken; 26150 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 26210
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 26220 Proizvodnja sanitarne kera-
mike; 26230 Proizvodnja izolatorjev in izo-
lacijskih elementov iz keramike; 26240
Proizvodnja druge tehnične keramike;
26250 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 26260 Proizvodnja ognjevzdržne
keramike; 26300 Proizvodnja zidnih in tal-
nih keramičnih ploščic; 26400 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 26510 Pro-
izvodnja cementa; 26520 Proizvodnja ap-
na; 26530 Proizvodnja mavca; 26610 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 26660 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
26700 Obdelava naravnega kamna;
26810 Proizvodnja brusilnih sredstev;
26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 27100 Proizvodnja žele-
za, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
27210 Proizvodnja litoželeznih cevi;
27220 Proizvodnja jeklenih cevi; 27310
Hladno vlečenje; 27320 Hladno valjanje
ozkega traku; 27330 Hladno profiliranje;
27340 Vlečenje žice; 27350 Druga pri-
marna predelava železa, jekla; proizvodnja
ferozlitin zunaj standardov ECSC”; 27410
Proizvodnja plemenitih kovin; 27420 Pro-
izvodnja aluminija; 27430 Proizvodnja svin-
ca, cinka in kositra; 27440 Proizvodnja
bakra; 27450 Proizvodnja drugih neželez-
nih kovin; 27510 Litje železa; 27520 Litje
jekla; 27530 Litje lahkih kovin; 27540 Lit-
je drugih neželeznih kovin; 28110 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 28210 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;

28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28620 Proizvodnja drugega orodja;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 28720 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 28730 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 28740 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
29110 Proizvodnja motorjev in turbin, ra-
zen za letala in motorna vozila; 29120 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 29210 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 29220 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezrače-
valnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja traktor-
jev; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 29510 Proizvodnja
metalurških strojev; 29520 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 29530 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 29540 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo;
29550 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 29560 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 29710 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih apara-
tov; 29720 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov in naprav; 30020 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 31200 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 31500 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 31610 Proizvodnja druge električ-
ne opreme za stroje in vozila; 31620 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 32300 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
33100 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 33400 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 33500
Proizvodnja ur; 34100 Proizvodnja motor-
nih vozil; 35110 Gradnja in popravilo ladij;
35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 35200 Proizvodnja že-
lezniških in drugih tirnih vozil; 35300 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 35430
Proizvodnja vozil za invalide; 36110 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 36120 Pro-
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izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 36140 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 36150 Proizvodnja žimnic;
36210 Kovanje kovancev in medalj;
36220 Proizvodnja nakita in podobnih iz-
delkov; 36300 Proizvodnja glasbenih in-
strumentov; 36400 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 36610 Proizvodnja bižu-
terije; 36620 Proizvodnja metel in krtač;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
37100 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 40301 Proizvodnja
pare in tople vode; 40302 Distribucija pa-
re in tople vode; 41000 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 45110 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna grad-
bena deja; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fa-
saderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 So-
boslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 45500 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 51230 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-

skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s 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; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 52740
Druga popravila, d.n.; 55210 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 55510 Stori-

tve menz; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60100 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
60300 Cevovodni transport; 61100 Po-
morski promet; 61200 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 62100 Zračni promet
na rednih linijah; 62200 Izredni zračni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 63220 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63230 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 70100 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 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; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74700 Čišče-
nje stavb; 80410 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih
naprav; 90005 Druge storitve javne higie-
ne; 92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
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92130 Kinematografska dejavnost; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 92530 Dejav-
nost botaničnih in živalskih vrtov ter narav-
nih rezervatov; 92610 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93030 Druge storitve za nego telesa;
93040 Pogrebne storitve.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 1. 1998.

Rg-203177
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00662 z dne 2. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30263/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273736
Firma: SGA, trgovina, storitve, posre-

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

govornostjo
Sedež. Kamnik, Medvedova 34a
Osnovni kapital: 1,822.000 SIT
Ustanovitelj: Udovč Andrej, Kamnik, So-

teska 46, vstop 29. 1. 1998, vložek
1,822.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Udovč Andrej, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Udovč Kobal Majda,
ki zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nica direktorja, oba iz Kamnika, Soteska
46, imenovana 29. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1998: 02010
Gozdarstvo; 20100 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 20300 Stavb-
no mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene
embalaže; 26610 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 26660 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28120 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom in napravami za ogrevanje;
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; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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.; 60240 Cestni tovorni promet;
63120 Skladiščenje; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 71320 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 93030 Druge sto-
ritve za nego telesa.

Rg-203178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00658 z dne 12. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa KRALJGM, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in turizem, d.o.o., se-
dež. Vikrče 3, Medvode, pod vložno
št. 1/20501/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov in po-
godbe o ustanovitvi ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5687756
Sedež: Ljubljana Šmartno, Vikrče 3
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

Kralj Uroš, razrešen 9. 1. 1998 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, Kralj Gašper, raz-
rešen 9. 1. 1998 kot direktor in imenovan
za zastopnika, ki zastopa družbo brez ome-
jitev kot namestnik direktorja, ter zastopni-
ka Kralj Metka in Kralj Matevž, ki zastopata
družbo brez omejitev kot namestnika di-
rektorja, imenovana 9. 1. 1998, vsi iz Med-
vod, Sp. Pirniče 24i.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 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; 01250 Reja dru-
gih živali; 01300 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
01420 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 01500 Lov in gojitev div-
jadi ter lovske storitve; 02010 Goz-
darstvo; 02020 Gozdarske storitve;
05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 15110 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega;
15120 Proizvodnja in konzerviranje perut-

ninskega mesa; 15130 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
15200 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 15310 Predelava
in konzerviranje krompirja; 15320 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
15330 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja surove-
ga olja in maščob; 15420 Proizvodnja ra-
finiranega olja in maščob; 15430 Pro-
izvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 15520 Pro-
izvodnja sladoleda; 15610 Mlinarstvo;
15620 Proizvodnja škroba in škrobnih iz-
delkov; 15710 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 15720 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 15811 dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 15820
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 15830
Proizvodnja sladkorja; 15840 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
15850 Proizvodnja testenin; 15860 Pre-
delava čaja in kave; 15870 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 15880 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane; 15890 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 15910 Proizvodnja
žganih pijač; 15920 Proizvodnja etilnega
alkohola; 15930 Proizvodnja vina iz
grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz druge-
ga sadja; 15950 Proizvodnja drugih než-
ganih fermentiranih pijač; 15960 Pro-
izvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 16000 Proizvodnja to-
bačnih izdelkov; 17110 Priprava in prede-
nje vlaken bombažnega tipa; 17120 Pri-
prava in predenje mikanke iz vlaken volne-
nega tipa; 17130 Priprava in predenje
česanke iz vlaken volnenega tipa; 17140
Priprava in predenje vlaken lanenega tipa;
17150 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 17160 Pro-
izvodnja šivalnih sukancev; 17170 Pripra-
va in predenje drugih tekstilnih vlaken;
17210 Tkanje preje bombažnega tipa;
17220 Tkanje preje tipa volnene mikan-
ke; 17230 Tkanje preje tipa volnene če-
sanke; 17240 Tkanje preje tipa svile;
17250 Tkanje druge tekstilne preje;
17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17510 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 17530 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 17710 Proizvodnja nogavic;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 18230 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 18300 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
19100 Strojenje in dodelava usnja;
19200 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
19300 Proizvodnja obutve; 20100 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
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in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 21210 Proizvodnja valovi-
tega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 21220 Proizvodnja go-
spodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 22210 Tiskanje časo-
pisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 23100 Proizvodnja koksa; 23200
Proizvodnja naftnih derivatov; 24110 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 24120 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 24130 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 24140 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 24150
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin;
24160 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marni obliki; 24170 Proizvodnja sintetič-
nega kavčuka v primarni obliki; 24200
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 24300 Proizvod-
nja kritnih barv, lakov in podobnih prema-
zov, tiskarskih barv in kitov; 24510 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 24620 Pro-
izvodnja strojev za lepljenje; 24630 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 24640 Proizvodnja
fotografskih kemikalij; 24650 Proizvodnja
neposnetih nosilcev zapisa; 24660 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
24700 Proizvodnja umetnih vlaken;
25110 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 25120 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 25130 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 25220 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 26110 Proizvodnja ravnega stekla;
26120 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 26130 Proizvodnja votlega stekla;
26140 Proizvodnja steklenih vlaken;
26150 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
26210 Proizvodnja gospodinjske in okra-
sne keramike; 26220 Proizvodnja sanitar-
ne keramike; 26230 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
26240 Proizvodnja druge tehnične kera-
mike; 26250 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 26260 Proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 26300 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 26400
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih
keramičnih materialov za gradbeništvo;
26510 Proizvodnja cementa; 26520 Pro-
izvodnja apna; 26530 Proizvodnja mavca;
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov
iz mavca za gradbeništvo; 26630 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice;
26640 Proizvodnja malte; 26650 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 26700 Obdelava

naravnega kamna; 26810 Proizvodnja
brusilnih sredstev; 26820 Proizvodnja
drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
27100 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
po standardih ECSC; 27210 Proizvodnja
litoželeznih cevi; 27220 Proizvodnja je-
klenih cevi; 27310 Hladno vlečenje;
27320 Hladno valjanje ozkega traku;
27330 Hladno profiliranje; 27340 Vleče-
nje žice; 27350 Druga primarna predela-
va železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zu-
naj standardov ECSC”; 27410 Proizvod-
nja plemenitih kovin; 27420 Proizvodnja
aluminija; 27430 Proizvodnja svinca, cin-
ka in kositra; 27440 Proizvodnja bakra;
27450 Proizvodnja drugih neželeznih ko-
vin; 27510 Litje železa; 27520 Litje jekla;
27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28620 Proizvodnja drugega orodja;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 28720 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 28730 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 28740 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzme-
ti; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 29120
Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
29130 Proizvodnja pip in ventilov; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elemen-
tov za mehanski prenos energije; 29210
Proizvodnja peči in gorilnikov; 29220 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezrače-
valnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja trak-
torjev; 29320 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 29400 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 29510 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 29520
Proizvodnja rudarskih in gradbenih stro-
jev; 29530 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 29540 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 29550 Proizvodnja strojev za
industrijo papirja in kartona; 29560 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne name-
ne; 29710 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 30020 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
31100 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 31200 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 31300 Proizvodnja izolira-
nih električnih kablov in žic; 31400 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 31500 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 32100 Proizvod-

nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 32200 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
32300 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
33100 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 33300
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 33400 Proizvodnja optič-
nih instrumentov in fotografske opreme;
33500 Proizvodnja ur; 34100 Proizvod-
nja motornih vozil; 35110 Gradnja in po-
pravilo ladij; 35120 Proizvodnja in popra-
vilo čolnov za razvedrilo in šport; 35200
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vo-
zil; 35300 Proizvodnja zračnih in vesolj-
skih plovil; 35430 Proizvodnja vozil za in-
valide; 36110 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 36120 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega; 36140
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
36210 Kovanje kovancev in medalj;
36220 Proizvodnja nakita in podobnih iz-
delkov; 36300 Proizvodnja glasbenih in-
strumentov; 36400 Proizvodnja športnih
izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 36610 Proizvodnja bi-
žuterije; 36620 Proizvodnja metel in kr-
tač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 40301 Pro-
izvodnja pare in tople vode; 40302 Distri-
bucija pare in tople vode; 41000 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izo-
lacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 45340 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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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; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami 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
prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52230 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV

aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55120 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering);
60100 Železniški promet; 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 60300 Cevovodni transport; 61100
Pomorski promet; 61200 Promet po re-
kah, jezerih, prekopih; 62100 Zračni pro-
met na rednih linijah; 62200 Izredni zračni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63220 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prome-
tu; 63230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem; 71220 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih plo-
vil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimental-

ni razvoj na področju kmetijstva in sorod-
nih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medi-
cine; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve, kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74700 Čiščenje stavb;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpad-
kov; 90003 Ravnaje s posebnimi odpad-
ki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistil-
nih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene; 92110 Snemanje filmov in video-
filmov; 92120 Distribucija filmov in video-
filmov; 92130 Kinematografska dejav-
nost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 92330 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejav-
nost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 92530
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 92720 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 93030 Druge storitve za nego
telesa; 93040 Pogrebne storitve.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
9. 1. 1998.

Rg-203179

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00666 z dne 2. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30260/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272934
Firma: ZVIZDALO IN AVRAMOVIĆ, sto-

ritve, d.n.o.
Skrajšana firma: ZVIZDALO IN AVRA-

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pot na Fužine 41
Ustanovitelja: Avramović Jovan, Ljublja-

na, Pot k Savi 102e, in Zvizdalo Stojan,
Ljubljana, Pot na Fužine 41, vstopila 2. 2.
1998, odgovornost:  odgovarjata s svojim
premoženjem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Avramović Jovan in Zvizdalo Sto-
jan, imenovana 2. 2. 1998, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1998: 4532
Izolacijska dela; 4543 Oblaganje tal in sten.

Rg-203181
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00686 z dne 10. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30308/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1271423
Firma: KRAŠOVEC & KRAŠOVEC, tr-

govina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah, d.n.o., Trbovlje

Skrajšana firma: KRAŠOVEC & KRA-
ŠOVEC, d.n.o., Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Trbovlje, Ostenk 2
Ustanovitelja: Krašovec Renata in Kra-

šovec Albert, oba iz Zagorja ob Savi, Cesta
Borisa Kidriča 13, vstopila 26. 1. 1998,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Krašovec Renata, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Krašovec Al-
bert, imenovana 26. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1998: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega
tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken la-
nenega tipa; 1715 Sukanje in priprava svi-
le ter sukanje in teksturiranje sintetične in
umetne filamentne preje; 1716 Proizvod-
nja 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
tekstilne preje; 1730 Plemenitenje teksti-
lij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog
in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, mo-
tvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih materialov; 1771 Proizvodnja noga-
vic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Stro-
jenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obu-
tve; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini 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 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;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih 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 toba-
kom; 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 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čikolado, 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 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, 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
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih 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; 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; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, 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 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravile električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250
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; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80421 Dejavnost gledaliških in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-203182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 98/00688 z dne 11. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa JESIH & ŠUBIC, uvoz južnega
sadja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Verovško-
va 58, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08057/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5393663
Ustanovitelj: TIMEKS - UVOZ, IZVOZ,

d.o.o., Sežana, izstop 24. 11. 1997; UNI-
VIT, d.d., Ljubljana, Nazorjeva 6, vstop
24. 11. 1997, vložek 2,084.500 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jesih Marjan, razrešen 15. 1. 1998;
direktor Čotar Silvester, Ajdovščina, Ulica
Bazoviške brigade 6, imenovan 15. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-203186
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00985 z dne 10. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30310/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273418
Firma: ZORIĆ IN DRUŽBENIK, grad-

bene storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ZORIĆ IN

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

odgovornostjo
Sedež: Škofljica, Gradišče 193
Ustanovitelja: Zorić Stojan in Zorić Želj-

ko, oba iz Škofljice, Gradišče 193, vstopila
3. 2. 1998, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Zorić Stojan, imenovan 3. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 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;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi.

Rg-203187

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00990 z dne 10. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30304/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273426
Firma: MIRMAR, družba za upravlja-

nje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MIRMAR, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Šmartinska cesta

109
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hrovat Miran, Ljubljana,

Šmartinska cesta 109, vstop 23. 1. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hrovat Miran, imenovan 23. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1998: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 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; 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; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-203188
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01006 z dne 9. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa INTERFIN, podjetje za zunanjo
trgovino in finančni ingeniring, d.o.o.,
sedež: Livada 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/07448/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, zastopnika, dejavnosti in pogodbe o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5386489
Ustanovitelja: Raner Marija, izstopila

2. 11. 1997; Raner Anton, vložil 1,050.000
SIT, in Raner Kaja, vložila 450.000 SIT,
oba iz Ljubljane, Livada 5, vstopila 21. 11.
1997, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Raner Marija, razrešena 20. 11.
1997; Raner Anton, razrešen 21. 11. 1997

kot prokurist in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 3. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega za-
pisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na 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
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 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 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, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 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-
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belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na 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 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
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 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
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 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 Trgo-
vina 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 pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravile elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzonov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge na-
stanitve 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; 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavno-
sti v vodnem prometu; 7323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu;
6412 Kurirske storitve, razen javnih pošt-
nih storitev; 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
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; 73103 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80421
Dejavnost gledaliških in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost mu-
zejev; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 2. 1998.

Rg-203189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01034 z dne 2. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30264/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273493
Firma: EGIDIA, trgovsko podjetje,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tivolska 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: PODRAVKA, Trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tivolska c. 50,
vstop 23. 1. 1998, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zeme Mojca, Ljubljana, Kremžar-
jeva ulica 32, imenovana 23. 1. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1998: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-

skega mesa; 1531 Predelava in konzervi-
ranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga prede-
lava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541
Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 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;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Pro-
izvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 3611 Proizvodnja sedežnega 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; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni 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 me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
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čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
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-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga 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 sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 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
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; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-

vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203191
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01064 z dne 5. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30289/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273515
Firma: TRADE DEKORATIVNA, družba

za trgovino, zastopanje, svetovanje in
proizvodnjo, d.o.o.

Skrajšana firma: TRADE DEKORATIV-
NA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 57
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vardijan Rudolf, Ljubljana,

Tomažičeva ulica 36, vstop 2. 3. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vardijan Rudolf, imenovan 2. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1998: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega
tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke
iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in
predenje česanke iz vlaken volnenega ti-
pa; 1714 Priprava in predenje vlaken la-
nenega tipa; 1715 Sukanje in priprava
naravne svile ter sukanje in teksturiranje

sintetične ali umetne filamentne preje;
1717 Priprava in predenje drugih tekstil-
nih vlaken; 1721 Tkanje preje bombažne-
ga tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene
mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene
česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile;
1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 4532 Izolacijska dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo 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; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo 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 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, 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; 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
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proizvodi; 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; 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
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; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 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; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-203553

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01816 z dne 8. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa MY WAY INTERNATIONAL, trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
sta dveh cesarjev 34, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23557/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča začetek prostovoljne likvidaci-
je, spremembo firme in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5768985
Firma: MY WAY INTERNATIONAL, tr-

govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana - v lik-
vidaciji

Skrajšana firma: MY WAY INTERNA-
TIONAL, d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Trekman Adrijana, Ljubljana, Cesta na Brdo
70, razrešena 1. 3. 1997 kot direktorica in
imenovana za likvidatorko.

Začetek prostovoljne likvidacije na pod-
lagi sklepa skupščine z dne 25. 2. 1997.

Rok za prijavo terjatev je 30 dni od obja-
ve sklepa.

Rg-203648

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00571 z dne 31. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa LJUBLJANSKA BANKA, d.d.,
Ljubljana, sedež: Trg republike 3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02734/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5026016
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

članoma uprave Keržan Janezu in Šantl Maj-
di, ki sta bila razrešena 10. 12. 1997.

Rg-203652

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/005865 z dne 31. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa R.J. REYNOLDS TOBAK, d.o.o.,
sedež: Cesta Ljubljanske brigade 25,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26288/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5885264
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

8. 10. 1997.

Rg-203653

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 98/01100 z dne 31. 3. 1998 pri
subjektu vpisa GEA COLLEGE, d.d.,
podjetniškoizobraževalni center; tuj
prevod firme: Global Entrepreneurship
Academy, sedež: Dunajska 156, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28595/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5385334
Osnovni kapital: 250,000.000 SIT.
Sprememba statuta z dne 10. 4. 1997.

Rg-203654

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06032 z dne 30. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa SYNCRO, podjetje za trgovi-
no, inženiring in storitve, d.o.o., Domža-
le, sedež: Savska cesta 47a, Domžale,
pod vložno št. 1/26985/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5919754
Sedež: Domžale, Savska cesta 48.

Rg-203672

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06546 z dne 20. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa MARINO, trgovina, storitve,
uvoz –izvoz, d.o.o., Izlake, sedež: Oreho-
vica 9, Izlake, pod vložno št. 1/22994/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5778441
Firma: MARINO, Trgovina, storitve,

uvoz – izvoz, d.o.o., Šmartno pri Litiji
Skrajšana firma: MARINO, d.o.o.,

Šmartno pri Litiji
Sedež: Šmartno pri Litiji, Jeze 2a
Dejavnost, vpisana 20. 3. 1998:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 2512 Obnavlja-
nje in protektiranje gum za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-

stičnih mas; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 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; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-203673

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00524 z dne 20. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa INŠTITUT ZA BIOLOGIJO
LJUBLJANA, Karlovška 19, Ljubljana, se-
dež: Karlovška 19, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00984/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in
ustanoviteljev ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5055784
Firma: NACIONALNI INŠTITUT ZA

BIOLOGIJO, National Institute of Bio-
logy

Skrajšana firma: NIB
Sedež: Ljubljana, Večna pot 111
Ustanoviteljica: Univerza v Ljubljani, Ljub-

ljana, Kongresni trg 12, je izstopila 18. 1.
1998.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 73103 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju me-
dicine; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92530 Dejavnost botaničnih
in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov.

Rg-203674

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 97/05393 z dne 18. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa KONTO-PRO, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in neži-
vilskih proizvodov, marketing, finančni
inženiring, strojni inženiring, ..., Kamnik,
sedež: Vilka Rožiča 1, Kamnik, pod vlož-
no št. 1/21176/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5714320
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1998: 2451

Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.

Rg-203675

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06684 z dne 18. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa BOŽNAR IN PARTNER, ti-
skarstvo, grafični inženiring in trgovina,
d.n.o., Ljubljana, Celovška 95a, sedež:
Celovška 95a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26973/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5913730
Firma: BOŽNAR IN PARTNER, ti-

skarstvo, grafični inženiring in trgovina,
d.n.o., Ljubljana, Streliška 12a

Sedež: Ljubljana, Streliška 12a.

Rg-203685

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00872 z dne 16. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOMPAS SKLAD 2, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Dunajska 22, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26872/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega (odobre-
nega) kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5913403
Osnovni kapital: 4.378,310.000 SIT.

Rg-203723

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00699 z dne 19. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa TEIP, Podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., Stahovica, sedež: Godič
68d, Stahovica, pod vložno

št. 1/24156/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenice, zastop-
nice in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5793980
Ustanoviteljica: Podjed Marija, izstop

29. 1. 1998; Podjed Veronika, Stahovica,
Godič 68d, vstop 29. 1. 1998, vložek
1,663.909 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Podjed Marija, razrešena 29. 1.
1998; direktorica Podjed Veronika, imeno-
vana 29. 1. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 1. 1998.

Rg-203738

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01065 z dne 26. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30365/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1274112
Firma: ALPOD, podjetje za trgovino in

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

govornostjo
Sedež: Cerknica, Podskrajnik 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štefan Matjaž, Cerknica,

Rimska ulica 13, in Jernejčič Miran, Rakek,
Postojnska cesta 13, vstopila 30. 1. 1998,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štefan Matjaž, imenovan 30. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1998: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, 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 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-

mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravi-
la motornih koles; 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 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina 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;
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; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 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; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb.
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MARIBOR

Rg-201630
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01192 z dne 6. 1. 1998
pri subjektu vpisa SM STROJKOPLAST,
proizvodnja elektroinstalacijskega ma-
teriala, d.o.o., sedež: Meljska cesta 47,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00286/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnega deleža, članov nadzornega sveta
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5033080
Ustanovitelji: INFOND-STOLP, poob-

laščena investicijska družba, d.d., Maribor,
Trg svobode 6, vstop 3. 6. 1997, vložek
44,148.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; CAPINVEST, d.d., Ljubljana, Praža-
kova 6, vstop 20. 6. 1997, vložek
32,513.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Dunaj-
ska 160, vstop 20. 1. 1997, vložek
408.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5, vs-
top 20. 1. 1997, vložek 11,165.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 20. 1. 1997, vložek 11,165.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Gavez Marti-
na, Pesnica pri Mariboru, Pesnica 54, vs-
top 20. 1. 1997, vložek 284.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Račič Stanislav,
Maribor, Črtomirova 4, vstop 20. 1. 1997,
vložek 245.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Fideršek Pavel, Maribor, Dominku-
ševa 8, vstop 20. 1. 1997, vložek 286.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Muhič Du-
šanka, Maribor, Majerjeva 4, vstop 20. 1.
1997,vložek 245.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ploj Vladimir, Maribor, Dogoška
118, vstop 20. 1. 1997, vložek 286.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Bezget
Anastazij, Maribor, Smetanova 58, vstop
20. 1. 1997, vložek 245.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Leben Danilo, Fram,
Fram 184, vstop 20. 1. 1997, vložek
243.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Rot Pavel, Zgornja Polskava, Bukovec 13,
vstop 20. 1. 1997, vložek 286.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Wagner Dar-
ko, Maribor, Svenškova 27, vstop 20. 1.
1997, vložek 245.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Govedič Peter, Maribor, Pre-
šernova 31, vstop 20. 1. 1997, vložek
286.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Šenveter Franc, Maribor, Kardeljeva 57,
vstop 20. 1. 1997, vložek 286.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Hedl Boris,
Maribor, Celestrina 1, vstop 20. 1. 1997,
vložek 243.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Timovski Antonija, Maribor, Raiče-
va 10, vstop 20. 1. 1997, vložek 245.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Ploh Bran-
ko, Maribor, Mlekarniška 12, vstop 20. 1.
1997, vložek 284.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Jenuš Branko, Maribor, Kli-
netova 8, vstop 20. 1. 1997, vložek
245.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Tišler Silvester, Šentilj v Slovenskih Gori-
cah, Šentilj 105, vstop 20. 1. 1997, vložek
286.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Tišler Marija, Šentilj v Slovenskih Goricah,

Šentilj 105, vstop 20. 1. 1997, vložek
245.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Arnuš Franc, Pernica, Dragučova 61, vstop
20. 1. 1997, vložek 327.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Marin Milena, Ho-
če, Pri šoli 5, Razvanje, vstop 20. 1. 1997,
vložek 245.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Bračič Venčeslav, Maribor, Šentpe-
terska 7, vstop 20. 1. 1997, vložek
205.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Cunk Jožefa, Maribor, Kradeljeva 57, vstop
20. 1. 1997, vložek 284.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Cunk Drago, Mari-
bor, Kardeljeva 57, vstop 20. 1. 1997, vlo-
žek 325.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Beber Janez, Maribor, Ravna 18, vs-
top 20. 1. 1997, vložek 246.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Kušenič Josip,
Maribor, Markovičeva 11, vstop 20. 1.
1997, vložek 245.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Vrhovšek Miran, Hoče, Jan-
ka Serneca 55, vstop 20. 1. 1997, vložek
246.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Repalust Anka, Maribor, Veljka Vlahoviča
85, vstop 20. 1. 1997, vložek 284.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Arnuš Marija,
Pernica, Dragučova 61, vstop 20. 1. 1997,
vložek 286.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Vrečko Irena, Maribor, Borova vas
25, vstop 20. 1. 1997, vložek 286.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Šenveter Ivan,
Maribor, Veljka Vlahoviča 85, vstop 20. 1.
1997, vložek 246.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Lorenčič Ivan, Maribor, No-
vakova 5, vstop 20. 1. 1997, vložek
208.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Rudl Milena, Zgornja Kungota, Plintovec 4a,
vstop 20. 1. 1997, vložek 83.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Praprotnik Iztok,
Slovenske Konjice, Tepanje 7a, vstop
20. 1. 1997, vložek 245.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Žnuderl Vladimir,
Maribor, Štantetova 26, vstop 20. 1. 1997,
vložek 286.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Planko Ana, Maribor, Borcev 2,
vstop 20. 1. 1997, vložek 284.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Repalust An-
ton, Maribor, Veljka Vlahoviča 85, vstop
20. 1. 1997, vložek 325.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Jerman Dragica,
Maribor, Petra Podleska 11, vstop 20. 1.
1997, vložek 69.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mars Jožef, Piran, IX. korpusa
26, vstop 20. 1. 1997, vložek 28.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Fridman Silva,
Maribor, Goriška 23c, vstop 20. 1. 1997,
vložek 83.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Vidovič Alojz, Selnica ob Dravi, Zgor-
nja Selnica 30e, vstop 20. 1. 1997, vložek
162.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Štraub Bojan, Maribor, Gunduličeva 12, vs-
top 20. 1. 1997, vložek 43.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Pašič Branko, Mari-
bor, Terčeva 53, vstop 20. 1. 1997, vložek
121.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Popovič Jožica, Zgornja Polskava, Vintarje-
va 5, vstop 20. 1. 1997, vložek 284.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Esih Jel-
ka, Slovenske Konjice, Tepanje 7a, vstop
20. 1. 1997, vložek 81.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Rot Otilija, Zgornja Pol-
skava, Bukovec 62, vstop 20. 1. 1997, vlo-
žek 284.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Rot Lucija, Zgornja Polskava, Buko-
vec 62, vstop 20. 1. 1997, vložek 81.000

SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Hambruš
Štefanija, Maribor, Gunduličeva 10, vstop
20. 1. 1997, vložek 325.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Hedl Lidija, Maribor,
Celestrina 1, vstop 20. 1. 1997, vložek
81.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Hedl Lea, Maribor, Celestrina 1, vstop 20. 1.
1997, vložek 81.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Marin Ernest, Hoče, Pri šoli 5,
Razvanje, vstop 20. 1. 1997, vložek
284.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Timovski Ana-Mari, Maribor, Raičeva 10, vs-
top 20. 1. 1997, vložek 81.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Tišler Marko, Šentilj v
Slovenskih Goricah, Šentilj 105, vstop 20. 1.
1997, vložek 81.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Tišler Valerija, Šentilj v Sloven-
skih Goricah, Šentilj 105, vstop 20. 1. 1997,
vložek 81.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Tischler Ilse, Šentilj v Slovenskih Gori-
cah, Šentilj 105, vstop 20. 1. 1997, vložek
325.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Paluc Anton, Maribor, Zgornji Košaki 51, vs-
top 20. 1. 1997, vložek 286.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Pernat Tatjana,
Maribor, Zrkovska cesta 188c, vstop 20. 1.
1997, vložek 205.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kuhta Dragutin, Hoče, Zgornje
Hoče 24a, vstop 20. 1. 1997, vložek
40.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Žužek Rajko,
Zavec Stanislav in Krebs-Korošec Bogda-
na, vstopili 10. 7. 1997 ter Lorenčič Ivan in
Rot Pavel, izstopila 10. 7. 1997.

Rg-201633
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00999 z dne 6. 1. 1998
pri subjektu vpisa KREKOVA POOBLAŠČE-
NA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE INVES-
TICIJSKIH SKLADOV, d.o.o., sedež:
Slomškov trg 18, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09237/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo skrajšane
firme, naslova firme in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5851114
Skrajšana firma: KREKOVA DRUŽBA,

POOBLAŠČENA DRUŽBA ZA UPRAV-
LJANJE, d.o.o.

Sedež: 2000 Maribor, Slovenska uli-
ca 17.

Rg-201634

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01328 z dne 3. 6. 1997
pri subjektu vpisa KLJUČAVNIČARSTVO
FEKONJA, podjetje za proizvodnjo ko-
vinskih predmetov, d.o.o., sedež: Nadbi-
šec 27, 2232 Voličina, pod vložno
št. 1/01420/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, dejavnosti, družbene po-
godbe in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5344115
Ustanovitelja: Ulmer Marjeta, izstop

11. 10. 1996; Fekonja Edvard in Fekonja
Jožica, oba Voličina, Nadbišec 27, vstopila
18. 11. 1989, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
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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; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom.

Rg-201635
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02136 z dne 7. 1. 1998
pri subjektu vpisa TAM TRADE, trgovina in
storitve, d.o.o. – v stečaju, sedež: Ptuj-
ska cesta 184, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/03333/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5442524
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajna upraviteljica Kastelic Ida, razrešena
19.12. 1997; stečajni upravitelj Žagar Mir-
ko, Hajdina, Zgornja Hajdina 121, imeno-
van 19. 12. 1997.

Rg-201636
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02115 z dne 29. 12. 1997
pri subjektu vpisa TAM-TRONIC, projekti-
ranje, razvoj in proizvodnja sistemov av-
tomatizacije, d.o.o. – v stečaju, sedež:
Ptujska cesta 184, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/02626/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5443237
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajni upravitelj Fekonja Igor, razrešen
19. 12. 1997; stečajni upravitelj Žagar Mir-
ko, Hajdina, Zgornja Hajdina 121, imeno-
van 19. 12. 1997.

Rg-201637
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00405 z dne 6. 1. 1998
pri subjektu vpisa BRESTANOVA-
KAMENEČKI MIJO IN DRUGI, družba za
trgovino in storitve, d.n.o., sedež: Po-
breška cesta 20, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/09792/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje d.n.o. v druž-
bo z omejeno odgovornostjo, spremembo
firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala
in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5931215
Firma: BRESTANOVA, družba za trgo-

vino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BRESTANOVA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,475.000 SIT
Ustanovitelji: Juhart Tanja, Maribor, Trg

Dušana Kvedra 1, vstop 26. 3. 1997, vlo-
žek 825.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Ropič Boža, Pernica, Vukovje 7b, vs-
top 26. 3. 1997, vložek 825.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Kamenečki Mijo,
Pesnica pri Mariboru, Gačnik 5b, vstop
26. 3. 1997, vložek 825.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenica Juhart Tanja, razrešena 26. 3.
1997 in imenovana za direktorico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; družbenica Ropič
Boža, razrešena 26. 3. 1997 in imenovana
za direktorico, ki zastopa družbo brez ome-
jitev; direktor Kamenečki Mijo, imenovan
26. 3. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-201639
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00453 z dne 6. 1. 1998
pri subjektu vpisa GEGRA, geodezija,
gradbeništvo, računalništvo, d.o.o., se-
dež: Travniška ulica 30, 2310 Sloven-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/06588/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, naslova firme, družbenikov,
poslovnega deleža, dejavnosti, družbene
pogodbe in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5666317
Firma: SRC IPS, informacijski poslov-

ni sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: SRC IPS, d.o.o.
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica,

Tomšičeva 1d
Ustanovitelji: Korošec Darjan, Slovenska

Bistrica, Travniška 30, vstop 25. 4. 1990,
vložek 600.699 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Tarkuš-Trikič Mario, Maribor, Pleč-
nikova 9, vstop 1. 7. 1996, vložek 291.248
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; SRC-
INFO, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 18,
vstop 11. 3. 1997, vložek 473.278 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; SRC COM-
PUTERS, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 116,
vstop 11. 3. 1997, vložek 455.075 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1998:
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-201646

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01352 z dne 8. 1. 1998
pri subjektu vpisa TAFIS, podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., sedež: Partizan-
ska cesta 3-5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09124/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5835755
Ustanovitelj: Golob Nada, izstop 1. 9.

1997; Golob Boris, Gornja Radgona, Po-
rabska 8, vstop 1. 9. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-201651
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01935 z dne 8. 1. 1998
pri subjektu vpisa LARUS, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Ravna
ulica 2, 2352 Selnica ob Dravi, pod vlož-
no št. 1/08591/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5783500
Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1998:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo.

Rg-201652
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01582 z dne 19. 12. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
VOLIČINA, p.o., sedež: Spodnja Voličina
82, 2232 Voličina, pod vložno
št. 1/00314/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje v javni vzgojno-
izobraževalni zavod, spremembo imena za-
voda, imena ustanovitelja, dejavnosti, ime-
na zastopnice in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5084008
Firma: JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽE-

VALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA VOLIČINA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Občina Lenart, Lenart v Slo-

venskih Goricah, vstop 29. 12. 1973, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Knuplež Alanka, Maribor, Konša-
kova 22, imenovana 4. 12. 1991, zastopa
šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje.

Ustanovitelj  odgovarja za obveznosti za-
voda, ki so nastale ob opravljanju dejavnosti
kot javne službe subsidiarno, do višine vlo-
ženega ustanovitvenega kapitala.

Rg-201654

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01956 z dne 7. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOP & ING, MEDVED IN DRU-
GI, proizvodnja, storitve in inženiring,
d.n.o., sedež: Ribniška ulica 12, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/10183/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča spremembo na-
slova firme s temile podatki:

Matična št.: 1197177
Sedež: 2000 Maribor, Loška ulica 13.

Rg-201655
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01790 z dne 7. 1. 1998
pri subjektu vpisa MAN-AT, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Špeli-
na ulica 2, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09884/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 5940095
Sedež: 2000 Maribor, Jadranska ce-

sta 25.

Rg-201657
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01903 z dne 7. 1. 1998
pri subjektu vpisa COALA, podjetje za pro-
izvodnjo in prodajo računalniških na-
prav, trgovino in storitve,d.o.o., sedež:
Kardeljeva cesta 74, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/04429/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5532043
Sedež: 2351 Kamnica, Cesta v Roš-

poh 22a.

Rg-201658
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01932 z dne 5. 1. 1998
pod št. vložka 1/10278/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227297
Firma: HIMOING, podjetje za monta-

žo, demontažo, prestavitve težke stroj-
ne opreme, inženiring, trgovino in stori-
tve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Baukartova uli-

ca 4
Osnovni kapital: 1,522.734 SIT
Ustanovitelja: Počkar Boris, Maribor,

Baukartova ulica 4, vstop 21. 11. 1997,
vložek 761.367 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Zemljič Alojz, Maribor, Šnoflova uli-
ca 1, vstop 21. 11. 1997, vložek 761.367
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Počkar Boris, imenovan 21. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Zemljič Alojz, imenovan 21. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 1998:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavnega pohištva; 28520 Splošna
mehanična dela; 29110 Proizvodnja motor-
jev in turbin, razen za letala in motorna vozi-
la; 29120 Proizvodnja črpalk in kompresor-
jev; 29220 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 29400 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 29510 Proizvodnja
metalurških strojev; 29520 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 29530 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 29540 Proizvodnja strojev za tekstil-

no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 29550
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 29560 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 31610 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 31620 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 45210
Splošna gradbena dela; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 45250 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51310 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 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;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51650 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52270 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 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; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 67130 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488 se dopiše razen orožja
in streliva; pri dejavnosti pod šifro J 67.130
sme družba opravljati dejavnost zastavljal-
nic in menjalnic; pri dejavnosti pod šifro K
74.120 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti.

Rg-201660
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00531 z dne 19.12. 1997
pri subjektu vpisa FMN, družba za trgovi-
no in storitve, d.o.o., sedež: Ulica talcev
15, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05640/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5624304
Ustanovitelji: Potočnik Anton ml., prvi po-

slovni delež, Zgornja Polskava, Ul. pohor-
skega bataljona 45a, vstop 22. 5. 1991,
vložek 2,840.540 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; drugi poslovni delež, vstop
22. 5. 1991, vložek 600.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; tretji poslovni delež,
vstop 22. 5. 1991, vložek 27,444.540 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Potočnik An-
ton st., prvi poslovni delež, Zgornja Polska-
va, Ulica pohorskega bataljona 45, vstop
11. 12. 1992, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; drugi poslovni de-
lež, vstop 11. 12. 1992, vložek
27,444.540 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Potočnik Julka, Zgornja Polskava, Uli-
ca pohorksega bataljona 45, vstop
11. 12. 1992, vložek 1,992.927 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Potočnik Peter,
prvi poslovni delež, Pragersko, Spodnja Pol-
skava 215, vstop 11. 12. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; drugi poslovni delež, vstop
11. 12. 1992, vložek 13,722.270 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Potočnik Arsev-
ski Mira, Zgornja Polskava, Ul. pohorskega
bataljona 45a, vstop 11. 12. 1992, vložek
1,253.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
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varja; KOVINOMETAL, d.o.o., Maribor, Uli-
ca talcev 15, vstop 19. 12. 1996, vložek
1,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; INTERKONTRAKT, d.o.o., izstop
19. 12. 1996; DENORA, Handelsgesellsc-
haft m.b.H., izstop 19. 12. 1996; Šoster
Marija, izstop 19. 12. 1996.

Rg-201663
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01758 z dne 19. 12. 1997
pri subjektu vpisa ROČAJ, podjetje za or-
ganizacijo proizvodnje in storitev, zasto-
panje, komercialno posredovanje ter tr-
govino na debelo in drobno, d.o.o., se-
dež: Lobnica 49, 2342 Ruše, pod vložno
št. 1/01785/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti, omejitev pooblastil za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5347572
Firma: ROČAJ, trgovina, proizvodnja

in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Šarh Srečko st., in Šarh

Srečko ml., oba Ruše, Lobnica 49, vstopila
22. 12. 1989, vložila po 751.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šarh Srečko ml., razrešen 26. 9.
1997 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom.

Rg-201664
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01389 z dne 19. 12. 1997
pri  subjektu vpisa TP PREHRANA, družba
za trgovino in storitve, d.d., sedež: Kar-
deljeva cesta 59, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/02122/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov, nov mandat zastopnikov in spremem-
bo omejitev pooblastil zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5002745
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ve-

selko Škrabar Simona, Maribor, Vinarska
ulica 5, razrešena 9. 9. 1997 kot predsed-
nica začasne uprave in imenovana dne
10. 9. 1997 za predsednico uprave, ki za-
stopa družbo brez omejitev; članica uprave
Smerdu Erika, Maribor, Cankarjeva 21, raz-
rešena 9. 9. 1997 ter dne 10. 9. 1997 po-
novno imenovana za članico uprave, ki za-
stopa in predstavlja družbo brez omejitev na
svojem področju, sicer pa skupaj s člani
uprave ali prokuristom; član uprave Falež
Janez, Maribor, Cesta XIV. divizije 71, raz-

rešen 9. 9. 1997 ter dne 10. 9. 1997 po-
novno imenovan za člana uprave, ki zastopa
in predstavlja družbo brez omejitev na svo-
jem področju, sicer pa skupaj s člani upra-
ve ali prokuristom; član uprave Senekovič
Branko, Pesnica pri Mariboru, Vosek 47,
razrešen 31. 7. 1997; članica uprave Mar-
kač Jožica, Maribor, Ulica Frana Kovačiča
7, imenovana 10. 9. 1997, zastopa in pred-
stavlja družbo brez omejitev na svojem po-
dročju, sicer pa skupaj s člani uprave ali
prokuristom.

Rg-201666
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00814 z dne 8. 12. 1997
pri subjektu vpisa MONEL, podjetje za pro-
izvodnjo, inženiring, trgovino, izvoz in
uvoz, d.o.o., sedež: Zemljičeva 9, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03591/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov, poslovnega deleža, dejav-
nosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5482739
Ustanovitelj: Hreščak Vladimir, Maribor,

Zemljičeva 9, vstop 19. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Hreščak Hermina, izstop 13. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev.

Rg-201668
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01821 z dne 23. 12. 1997
pri subjektu vpisa CERTUS, avtobusni pro-
met Maribor, d.d., sedež: Linhartova uli-
ca 22, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00873/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev družbe ŠTRAJER-
TOURS, d.d., Ptuj, Ormoška cesta 31 in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5263433
Osnovni kapital: 491,685.000 SIT
Dne 23. 12. 1997 se vpiše pripojitev

družbe ŠTAJERTOURS prevozi potnikov
in blaga, storitev avtobusne postaje, tu-
ristične storitve in trgovina d.d., Ptuj, Or-
moška cesta 31, vpisane na Okrožnem
sodišču na Ptuju, pod vložno številko
1/1411-00, na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 24. 10. 1997.

Rg-201669
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00640 z dne 19. 12. 1997
pri subjektu vpisa CERTUS, avtobusni pro-
met Maribor, d.d., sedež: Linhartova uli-
ca 22, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00873/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5263433
Člani nadzornega sveta: Velunšek Veko-

slav, Bauman Dragica, Dravinec Robert, Go-
sak Jože, Grbac Marijan in Slanič Marjan,
vsi izstopili 19. 11. 1996 ter Trstenjak Vik-
tor, Miložič Martin, Cafuta Janez, Premzl
Vilibald, Zorko Katarina in Novinec Tatjana,
vsi vstopili 19. 11. 1996.

Rg-201679
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02095 z dne 31. 12. 1997
pri subjektu vpisa POHORJE, podjetje za
zdravstvo, turizem in rekreacijo, p.o., se-
dež: Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/00872/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja, spremem-
bo firme, naslova, osnovnega kapitala, de-
javnosti, člane nadzornega sveta in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5263450
Firma: CASINO MARIBOR, igre na sre-

čo, d.d.
Skrajšana firma: CASINO MARIBOR,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 1
Osnovni kapital: 104,250.000 SIT
Ustanovitelj: Republika Slovenija, vstop

2. 9. 1997, vložek 104,250.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Čabrian Krešimir, razrešen 16. 12.
1997 kot glavni direktor; direktor Hrgić Mar-
ko, razrešen 16. 12. 1997 kot direktor fi-
nančne sužbe v zunanjetrgovinskem pro-
metu; Kovač Renato, Maribor, Kettejeva 21,
imenovan 16. 12. 1997, zastopa kot pred-
sednik uprave do prve seje skupščine druž-
be, brez omejitev; član uprave Lebe Mario,
Hoče, Razvanjska cesta 52, imenovan
16. 12. 1997, zastopa brez omejitev do
prve seje skupščine družbe.

Člani nadzornega sveta: Brglez Stanislav,
Peče Bojan, Stranko Janko in Ledinek Bran-
ko, vsi vstopili 30. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1997:
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; 6110 Pomorski pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9271
Prirejanje iger na srečo; 92711 Prirejanje
klasičnih iger na srečo; 92712 Dejavnost
igralnic.
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Dne 31. 12. 1997 se vpiše lastninsko
preoblikovanje na podlagi soglasja Agencije
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo številka LP-IG 1487/1997-BS
z dne 7. 10. 1997.

Rg-201680
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01175 z dne 24. 12. 1997
pri subjektu vpisa ZLATA MONETA, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Svetozarevska ulica 10, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09398/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča predložitev zapisnika
delniške družbe, spremembo osnovnega
kapitala, spremembo omejitev pooblastil za-
stopniku in spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5850762
Osnovni kapital: 7.912,963.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stonič Radovan, Pekre-Limbuš, Pod
izviri 7, razrešen 14. 7. 1997 in ponovno
imenovan zastopa družbo z omejitvijo, da je
za sklenitev naslednjih pogodb potrebno so-
glasje nadzornega sveta: pogodbe, za kate-
re je tako določeno s poslovno politiko; na-
jemanje in dajanje posojil v vrednosti, ki
presega 10 % osnovnega kapitala; pogod-
be, s katero se prepusti upravljanje s portfe-
ljem družbe drugi pravni osebi.

Dne 23. 12. 1997 se vpiše zaznamba o
predložitvi zapisnika 4. seje skupščine, ki je
bila dne 14. 7. 1997.

Rg-201682
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01759 z dne 31. 12. 1997
pri subjektu vpisa IMPOL, industrija me-
talnih polizdelkov, d.d., sedež: Partizan-
ska cesta 38, 2310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/00460/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev družbe IM-
POL VALJARNA, d.o.o. in IMPOL TEHNI-
KA, d.o.o. in spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5040736
Člani nadzornega sveta: Ojsteršek Bo-

jan, Simac Igor in Gerjovič Ivan, vsi vstopili
23. 4. 1997 ter Klančnik Leopold in Pleter-
ski Jožef, oba vstopila 2. 10. 1997.

Dne 31. 12. 1997 se vpiše pripojitev
družb IMPOL VALJARNA proizvodnja va-
ljanih izdelkov, d.o.o., Slovenska Bistri-
ca, Partizanska 38, vpisane v registrski
vložek 1/9418-00 in IMPOL TEHNIKA,
podjetje za avtomatizacijo, montažo,
vzdrževanje, projektiranje in svetovanje,
d.o.o., Slovenska Bistrica, Partizanska
38, vpisane v registrski vložek 1/4517-00,
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
7. 10. 1997.

Rg-201683
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01605 z dne 31. 12. 1997
pri subjektu vpisa INFOND-ZLAT, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Trg svobode 6, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/09680/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev družb INFOND
STOLP, d.d., INFOND CENTER, d.d., IN-
FOND AREH, d.d., povečanje osnovnega
kapitala, sklep o povečanju osnovnega ka-

pitala in spremembo članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5850690
Osnovni kapital: 27.032,744.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Bobek Vito, Ja-

vornik Marjan in Tement Mitja, vstopili
11. 11. 1997; Rozman Rudi, izstopil
11. 11. 1997 ter Ajdič Jože in Luskovič
Anton, vstopila 11. 11. 1997.

Dne 31. 12. 1997 se vpiše pripojitev
družb INFOND CENTER, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Maribor, Trg svo-
bode 6, registrski vložek 1/9437-00, IN-
FOND STOLP, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Maribor, Trg svobode 6,
registrski vložek 1/9347-00, INFOND
AREH, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., Maribor, Trg svobode 6, registr-
ski vložek 1/9818-00, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 11. 11. 1997.

Dne 31. 12. 1997 se vpiše pooblastilo
upravi družbe, da v naslednjih petih letih
poveča osnovni kapital družbe za skupaj
1.143,621.000 SIT.

Rg-201685
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02004 z dne 15. 12. 1997
pri subjektu vpisa HYPO LEASING MARI-
BOR, podjetje za financiranje, d.o.o., se-
dež: Ptujska cesta 133, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/10017/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5946905
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Terčelj-Schweitzer Robert, razrešen
2. 12. 1997; direktor Špan Božidar, Plani-
na, Planina 39a, imenovan 28. 5. 1997,
lahko odslej le s soglasjem družbenika
sklepa posle ali sprejema odločitve, ki se
nanašajo na: izvajanje investicijskih del in
najemanje posojil in kreditov, ki presegajo
20 (dvajset) % osnovnega kapitala, kakor
tudi dajanje takih kreditov ali poroštev; do-
ločanje splošnih pogojev poslovanja; skle-
panje kooperacijskih pogodb s trajanjem
več kot eno leto; prenos kakršnihkoli druž-
benih pravic na druge; podeljevanje neo-
mejenih pooblastil; izplačevanje predujmov
na račun udeležbe pri dobičku; direktor
Kricher Josef, Liebenfels 9566, Avstrija,
Waggendorf 50, imenovan 28. 5. 1997
odslej le s soglasjem družbenika lahko
sklepa posle ali sprejema odločitve, ki se
nanašajo na: izvajanje investicijskih del in
najemanje posojil in kreditov, ki presegajo
20 (dvajset) % osnovnega kapitala, kakor
tudi dajanje takih kreditov ali poroštev; do-
ločanje splošnih pogojev poslovanja; skle-
panje kooperacijskih pogodb s trajanjem
več kot eno leto; prenos kakršnihkoli druž-
benih pravic na druge; podeljevanje neo-
mejenih pooblastil; izplačevanje predujmov
na račun udeležbe pri dobičku; direktor
Prebevšek Boštjan, Maribor, Ljubljanska
49, imenovan 28. 5. 1997, brez soglasja
družbenika ne more sklepati poslov ali
sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev ne-
premičnin ali drugih sredstev, če to ni že
izrecno opredeljeno v letnem programu de-
la; izvajanje investicijskih del in najemanje
posojil in kreditov, ki presegajo 20 (dvaj-
set) % osnovnega kapitala, kakor tudi daja-

nje takih kreditov ali poroštev; določanje
splošnih pogojev poslovanja; sklepanje
kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot
eno leto; prenos kakršnihkoli družbenih
pravic na druge; podeljevanje neomejenih
pooblastil; izplačevanje predujmov na ra-
čun udeležbe pri dobičku.

Rg-201686
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00966 z dne 10. 12. 1997
pri subjektu vpisa RONDAL, predelava
barvnih kovin, d.o.o., sedež: Partizanska
38, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/09455/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5888859
Ustanovitelji: Dušej Dragomir, Sloven-

ska Bistrica, Partizanska ulica 53, vstop
27. 2. 1995, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Dušej Vladimir, iz-
stop 21. 8.1 996; Kremavc Sonja, Sloven-
ska Bistrica, Tomšičeva ulica 6, vstop
27. 2. 1995, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Leskovar Franc,
Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 6, vs-
top 27. 2. 1995, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Vorša Rudolf,
Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 14,
vstop 27. 2. 1995, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Dušej Anja,
Slovenska Bistrica, Ribiška 6, vstop 21. 8.
1996, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-201688
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00811 z dne 10. 12. 1997
pri subjektu vpisa KVIK, trgovsko podjet-
je, d.d., sedež: Gosposka ulica 8-10,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00919/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
delniške družbe z dne 16. 6. 1997 in spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5259347
Člani nadzornega sveta: Škulj Dragica,

Letonja Majda, Mrgole Jožica, Kokol Mari-
na, Gavez Sonja in Zagrajšek Mitja, vsi iz-
stopili 16. 6. 1997 ter Jerman Dino, Seno-
žetnik Kolar Suzana, Zemljič Miro, Gabro-
vec Slavko, Prinčič Matjaž in Breznik Živa-
na, vstopili 16. 6. 1997.

Rg-201693

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/02114 z dne 29. 12. 1997
pri subjektu vpisa TAM RAZVOJNO TEH-
NIČNI INŠTITUT, znanstveno-raziskoval-
ne, tehnične in poslovne storitve, d.o.o.
– v stečaju, sedež: Ptujska cesta 184,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03378/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5442435
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajni upravitelj Rebernak Vlado, razrešen
19. 12. 1997; stečajni upravitelj Žagar Mir-
ko, Hajdina, Zgornja Hajdina 121, imeno-
van 19.12. 1997.
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Rg-201694
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02112 z dne 29. 12. 1997
pri subjektu vpisa TAM TEHNOLOŠKA
OPREMA, proizvodnja, storitve in trgovi-
na, d.o.o. – v stečaju, sedež: Ptujska ce-
sta 184, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03379/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5442508
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajna upraviteljica Reiter Lidija, razrešena
19. 12. 1997; stečajni upravitelj Žagar Mir-
ko, Hajdina, Zgornja Hajdina 121, imeno-
van 19. 12. 1997.

Rg-201697
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02116 z dne 30. 12. 1997
pri subjektu vpisa TAM AVTO, trgovina in
storitve, d.o.o. – v stečaju, sedež: Ptuj-
ska cesta 184, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/04672/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5560870
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajna upraviteljica Jaki Majda, razrešena
19. 12. 1997; stečajni upravitelj Žagar Mir-
ko, Hajdina, Zgornja Hajdina 121, imeno-
van 19. 12. 1997.

Rg-201698
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02113 z dne 29. 12. 1997
pri subjektu vpisa TAM STANOVANJA, go-
spodarjenje s stanovanji in gostinstvo,
d.o.o. – v stečaju, sedež: Ljubljanska
27b, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03377/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5442478
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajna upraviteljica Jezernik Lidija, razreše-
na 19. 12. 1997; stečajni upravitelj Žagar
Mirko, Hajdina, Zgornja Hajdina 121, ime-
novan 19. 12. 1997.

Rg-201699
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02007 z dne 18. 12. 1997
pod št. vložka 1/10310/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1252828
Firma: MORALA, gostinstvo in turizem,

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

govornostjo
Sedež: 2352 Selnica ob Dravi, Mari-

borska 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vohl Dušan, Maribor, Kli-

netova 4, vstop 2. 12. 1997, vložek
480.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Škrban Zlatko, Maribor, Ferkova ulica 18,
vstop 2. 12. 1997, vložek 510.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Filipović Ivo,
Maribor, Borštnikova 53, vstop 2. 12.
1997, vložek 510.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Filipović Ivo, imenovan 2. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Škr-
ban Zlatko, imenovan 2. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 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 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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;
71401 Izposojanje športne opreme; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-202669
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01924 z dne 30.1. 1998
pri subjektu vpisa TMB BORZNO POSRED-
NIŠKA HIŠA, finančno posredništvo in
svetovanje, d.o.o., sedež: Strossmayer-
jeva 13, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/07081/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo skrajšane firme, na-
slova družbe, družbenikov, dejavnosti, druž-
bene pogodbe in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5690960
Skrajšana firma: TMB BPH, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska uli-

ca 39
Ustanovitelji: TERMIN, d.o.o., izstop

10. 10. 1997; Mravlje Tomaž, Maribor, Gro-
gova 4, vstop 27. 10. 1992, vložek
5,037.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Reisman Vojteh, Maribor, Na pušo 7, Razva-
nje, vstop 10. 10. 1997, vložek 5,037.500
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1998:
65230 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
67120 Posredništvo z vrednostnimi papirji;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Rg-202670

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 98/00131 z dne 29. 1. 1998 pri
subjektu vpisa KBM FINEKO, družba za fi-
nančne storitve, trženje in svetovanje,
d.o.o., sedež: Partizanska cesta 3-5,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/04203/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5508401
Sedež: 2000 Maribor, Vita Kraigher-

ja 5.

Rg-202671
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00118 z dne 29. 1. 1998
pri subjektu vpisa KBM-LEASING, d.o.o.,
sedež: Gregorčičeva ulica 25, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/01132/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova s temile podatki:

Matična št.: 5300347
Sedež: 2000 Maribor, Vita Kraigher-

ja 5.

Rg-202672
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01409 z dne 2. 2. 1998
pri subjektu vpisa PIRŠ TRANS, medna-
rodni transporti in špedicija, d.o.o., se-
dež: Igriška ulica 87, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09319/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova
družbe, dejavnosti, akta o ustanovitvi in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5856027
Sedež: 2000 Maribor, Borštnikova 95
Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1998:

5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.

Rg-202676

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01985 z dne 2. 2. 1998
pri subjektu vpisa INTERMEDIA, komer-
cialne storitve in trgovina, d.o.o., sedež:
Limbuška cesta 50a, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01293/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo hišne šte-
vilke, dejavnosti, tipa zastopnika, akta o
ustanovitvi in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5316219
Sedež: 2000 Maribor, Limbuška ce-

sta 42a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vodopivec Dušan, Limbuš, Ob Bla-
žovnici 123, razrešen 13. 11. 1997 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1998:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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6024 Cestni tovorni promet; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro G 52.488 se dopiše “razen orožja in
streliva”.

Rg-201584
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02109 z dne 14. 1. 1998
pri subjektu vpisa NEMESIS, podjetniško
svetovanje in poslovne storitve, d.o.o.,
sedež: Lesjakova ulica 6, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/10082/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
firme s temile podatki:

Matična št.: 1121472
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita

Kraigherja 5.

Rg-201628
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00439 z dne 15. 12. 1997
pod št. vložka 1/10307/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos sedeža iz
Okrožnega sodišča v Ljubljani, spremembo
firme, sedeža, dejavnosti, tipa zastopnika in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5893208
Firma: SPLOŠNO GOSPODARSKO

SVETOVANJE, družba za svetovanje,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza
Koclja 24

Osnovni kapital: 1,802.867 SIT
Ustanovitelja: Peinhaupt Wolfgang, Arn-

fels 8454, Avstrija, Hardegg 55, vstop
27. 6. 1996, vložek 360.572 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; PEINHAUPT VER-
MOGENSVERWAL TUNGS GMBH, Arnfels
8454, Avstrija, Hardegg 55, vstop 27. 6.
1996, vložek 1,442.295 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Peinhaupt Wolfgang, imenovan
10. 4. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktor Vončina Marko, Maribor, Kre-
kova ulica 26, imenovan 10. 4. 1997, za-
stopa družbo z naslednjimi omejitvami: za
najemanje posojil in kreditov, ki presegajo v
enem poslovnem letu znesek protivrednosti
600.000 (šeststotisoč 00/100) SIT; za
sklenitev in za razvezo dolgoročnih zavezu-
jočih poslov, kot npr. najemnih, zakupnih in
leasinških pogodb, če presega vsota ob-
veznosti, ki izhajajo iz takšnih pogodb proti-
vrednost po posamezni višini 600.000
(šeststotisoč 00/100)SIT; in za vsako po-
samezno investicijo, ki presega protivred-
nost 250.000 (dvestopetdesettisoč
00/100) SIT; in za vse skupne investicije,
za vsako posamezno poslovno leto, če pre-
sega le ta protivrednost vsakokratne osnov-
ne glavnice; tako da mora direktor pridobiti
predhodno pisno soglasje skupščine druž-
be; direktor Veltrunski Jenka, Maribor, Šar-
hova ulica 105, imenovan 14. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Brandstatter
Horst, Reautschnigg Bernard in Kalcher Ro-
bert, vsi vstopili 4. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 67200 Pomožne dejavno-
sti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno številko 1/26666-00 s firmo CARE
posredovanje zavarovalniških storitev,
d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Poljanska ce-
sta 25.

Rg-201638
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00899 z dne 6. 1. 1998
pri subjektu vpisa SERVIS INVESTICIJSKE
OPREME, d.o.o., sedež: Pobreška cesta
20, 1000 Maribor, pod vložno
št. 1/00913/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, poslov-
nega deleža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5173833
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 21. 10.
1996, vložek 10,639.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; INFOND-STOLP, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Maribor,
Trg svobode 6, vstop 3. 6. 1997, vložek
12,938.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Ko-
lodvorska 15, vstop 21. 10. 1996, vložek
12,622.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 21. 10. 1996,
vložek 6,469.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Fras Franc, Maribor, Šentiljska
105a, vstop 21. 10. 1996, vložek 629.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Gašpar
Anton, Maribor, Ljubljanska 94a, vstop
21. 10. 1996, vložek 537.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Emberšič Alojz, Per-
nica, Pernica 44b, vstop 21. 10. 1996, vlo-
žek 610.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Grofič Karl, Jarenina, Jareninski vrh
16, vstop 21. 10. 1996, vložek 553.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Lipnik
Branko, Maribor, Trčova 56b, vstop 21. 10.
1996, vložek 373.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Osonkar Rudolf, Maribor,
Trg revolucije 3, vstop 21. 10. 1996, vlo-
žek 636.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Šrumpf Antonija, Kamnica, Medič
179, vstop 21. 10. 1996, vložek 528.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Rozman
Ladislav, Spodnji Duplek, Zgornji Duplek
22, vstop 21. 10. 1996, vložek 606.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Trefalt Jo-
že, Maribor, Železnikova 22a, vstop 21. 10.
1996, vložek 523.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Bencak Ivan, Maribor, Veljka
Vlahoviča 83, vstop 21. 10. 1996, vložek
632.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Lipnik Rudolfina, Maribor, Trčova 56b, vs-
top 21. 10. 1996, vložek 525.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Gačnik Ritonja

Milena, Maribor, Grčarjeva 44, vstop
21. 10. 1996, vložek 490.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Kosmačin Branko,
Maribor, Tyrševa 26, vstop 21. 10. 1996,
vložek 482.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Manojlović Silva, Maribor, Franko-
lovska 13, vstop 21. 10. 1996, vložek
516.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kamenečki Slavko, Maribor, Štantetova 32,
vstop 21. 10. 1996, vložek 615.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Celec Renata,
Maribor, Ipavčeva 22, vstop 21. 10. 1996,
vložek 608.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Reibenschuh Antonija, Maribor,
Osojnikova 20, vstop 21. 10. 1996, vložek
283.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Zavrnik Nevenka, Zgornja Korena, Zimica
56, vstop 21. 10. 1996, vložek 418.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Javnik Ju-
lijan, Rače, Ptujska cesta 20, vstop 21. 10.
1996, vložek 490.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Šimić Tihomir, Maribor, Tan-
čeva 5, vstop 21. 10. 1996, vložek
607.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Srnko Branka, Ruše, Špengova 23, vstop
21. 10. 1996, vložek 482.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Videc Romana, Ho-
če, Letališka 2, vstop 21. 10. 1996, vložek
440.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Mugerle Milan, Maribor, Krekova 19, vstop
21. 10. 1996, vložek 624.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Protner Leopold,
Pernica, Dragučova 65a, vstop 21. 10.
1996, vložek 532.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Topolovec Milan, Ptuj, Zgor-
nja Hajdina 145a, vstop 21. 10. 1996, vlo-
žek 494.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Andrić Ludvika, Pesnica pri Mariboru,
Dolnja Počehova 14b, vstop 21. 10. 1996,
vložek 429.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Novak Marjan, Maribor, Ulica hero-
ja Vojka 29a, vstop 21. 10. 1996, vložek
485.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Lah Milan, Orehova vas-Slivnica, Hotinja vas
11, vstop 21. 10. 1996, vložek 489.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Arnuš Ro-
man, Slovenska Bistrica, Pionirska 7, vstop
21. 10. 1996, vložek 510.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Donko Adolf, Mari-
bor, Antoličičeva 16, vstop 21. 10. 1996,
vložek 219.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Pernat Edvard, Hoče, Zgornje Ho-
če 3g, vstop 21. 10. 1996, vložek 509.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Habjanič
Zvezdana, Spodnji Duplek, Nova ulica 26,
vstop 21. 10. 1996, vložek 440.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Herič Darinka,
Šentilj v Slovenskih Goricah, Stara gora 4,
vstop 21. 10. 1996, vložek 438.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Emberšič Dar-
jan, Maribor, Staneta Severja 15, vstop
21. 10. 1996, vložek 434.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Jerovšek Danijel,
Fram, Morje 61, vstop 21. 10. 1996, vlo-
žek 541.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Šraj Anton, Jakobski dol, Spodnji Ja-
kobski dol 46, vstop 21. 10. 1996, vložek
344.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Weis Matjaž, Maribor, Endlicharjeva 8, vs-
top 21. 10. 1996, vložek 427.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Šauperl Zlatko,
Zgornja Korena, Žikarce 23, vstop 21. 10.
1996, vložek 449.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Fridl Andrej, Kamnica, Kam-
niška 26, vstop 21. 10. 1996, vložek
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372.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Šadl Jurij, Maribor, Ob kanalu 23, vstop
21. 10. 1996, vložek 426.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Eder Jože, Jurovski
dol, Zgornji Gasteraj 2, vstop 21. 10. 1996,
vložek 299.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Zorko Branko, Maribor, Kunšako-
va 26, vstop 21. 10. 1996, vložek 559.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Rozman
Marija, Spodnji Duplek, Zgornji Duplek 22,
vstop 21. 10. 1996, vložek 378.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Dečman Miro-
slav, Kamnica, V zatišju 16, vstop 21. 10.
1996, vložek 378.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Bezjak Edvard, Maribor, Kna-
felčeva 34, vstop 21. 10. 1996, vložek
331.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Krepek Leopold, Spodnji Duplek, Dvorjane
70, vstop 21. 10. 1996, vložek 331.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-201640
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01986 z dne 6. 1. 1998
pri subjektu vpisa ZALOŽBA OBZORJA,
družba za založništvo, trgovino in stori-
tve, d.d., sedež: Partizanska cesta 3-5,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00562/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča novi mandat zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5048532
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Filipič Franc, Maribor, Kamniška 28,
razešen 27. 11. 1997 in ponovno imeno-
van za direktorja, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-201648
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02123 z dne 8. 1. 1998
pri subjektu vpisa VPO, podjetje za varo-
vanje premoženja in oseb, posredniš-
tvo, storitve in trgovina, d.o.o., sedež:
Ljubljanska 15a, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/04646/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5568196
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Kelc Karl, razrešen 22. 12. 1997;
direktor Tretjak Branko, Radlje ob Dravi,
Suhi vrh 61, imenovan 17. 3. 1997, pravne
posle v skupni vrednosti nad 100.000 SIT
lahko sklepa le s soglasjem skupščine; pro-
kurist Škofič Robert, Maribor, Ljubljanska
94b, imenovan 17. 3. 1997.

Rg-201665
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00807 z dne 22. 12. 1997
pri subjektu vpisa PACK SERVICE, družba
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Šentiljska cesta 42, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09365/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov, poslovnih deležev, dejav-
nosti, zastopnikov, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5868335
Ustanovitelja: Plakolm Branko, vložek

976.000 SIT in Plakolm Bojan, vložek
304.000 SIT, oba Pekre-Limbuš, Ulica Je-

lenčevih 2, vstopila 18. 11. 1994, odgo-
vornost: ne  odgovarjata; Turel Danica, iz-
stop 16. 5. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Plakolm Branko, imenovan 18. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Plakolm Bojan, imenovan 18. 11.
1994; prokurista Turel Danica, razrešena
16. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1997:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 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 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 26810 Proizvodnja brusilnih sred-
stev; 26820 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 36610 Proizvodnja bi-
žuterije; 36620 Proizvodnja metel in krtač;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-

nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 63120
Skladiščenje.

Rg-201674

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/02054 z dne 22. 12. 1997
pri subjektu vpisa HOTEL SLAVIJA, d.d.,
sedež: Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02466/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5004870
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šverko Boris, razrešen 30. 11.
1997; direktor Kuster Milan, Maribor, Sme-
tanova 38, imenovan 1. 12. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-201681
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01835 z dne 23. 12. 1997
pri subjektu vpisa KREBE-TIPPO, tovarna
industrijske pralne in procesne opreme,
d.o.o., sedež: Špelina 19, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09085/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev družbe TIP-
PO SERVIS, d.o.o., Maribor, spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5828996
Osnovni kapital: 176,770.956,28 SIT
Ustanovitelja: TIPPOSERVIS, d.o.o., iz-

stop 19. 12. 1996; Krepek Leopold, Spod-
nji Duplek, Dvorjane 70, vstop 19. 12.
1996, vložek 106,062.573,77 SIT, odgo-
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vornost: ne  odgovarja; Bezjak Edvard, Ma-
ribor, Knafelčeva 34, vstop 19. 12. 1996,
vložek 70,708.382,51 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krepek Leopold, imenovan
21. 12. 1993, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dne 23. 12. 1997 se vpiše pripojitev
družbe TIPPO SERVIS, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Mari-
bor, Turnerjeva 17, vpisane v registrski vlo-
žek 1/3282-00, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 19. 12. 1996.

Rg-202673
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00045 z dne 2. 2. 1998
pri subjektu vpisa PROTERM, družba za
proizvodnjo, inženiring, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Gregorčičeva 19/III,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10312/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova družbe s
temile podatki:

Matična št.: 1226843
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17b.

Rg-202678
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01930 z dne 19. 12. 1997
pri subjektu vpisa COGITO BIS B.H., borz-
no posredovanje, d.o.o., sedež: Tomši-
čeva ulica 30, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09693/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova firme in ime-
na zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5899761
Sedež: 2000 Maribor, Tyrševa ulica 18
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Rosenfeld Vesna, Maribor, Štan-
tetova 28, imenovana 11. 4. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-202700

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 98/00203 z dne 24. 2. 1998
pri subjektu vpisa GRAFIS, grafični inže-
niring, d.o.o., sedež: Partizanska 25,
2310 Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/01152/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, dejav-
nosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5303826
Sedež: 2327 Rače, Požeg 4
Dejavnost, vpisana dne 24. 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; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi

izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno 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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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); 6312
Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-202705

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/02008 z dne 11. 2. 1998
pri subjektu vpisa VARNOST INPOD, inva-
lidsko, proizvodno, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Ljubljanska
9, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03281/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme družbenika,
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5443148
Ustanovitelji: VARNOST MARIBOR, va-

rovanje premoženja, trgovina, storitve in pro-
izvodnja, d.d., Maribor, Ljubljanska ulica 9,
vstop 3. 12. 1990, vložek 1,962.047,20
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1998:
28511 Galvanizacija; 28630 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 63120 Skladiščenje;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 93050 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-202715
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01945 z dne 9. 2. 1998
pri subjektu vpisa FILUM, podjetje za pro-
izvodnjo in prodajo polnjenih žic, d.o.o.,
sedež: Mariborska cesta 45a, 2352 Sel-
nica ob Dravi, pod vložno št. 1/09846/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, poslovnega de-
leža, zastopnika, tipa zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5939801
Osnovni kapital: 49,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Žnidaršič Kranjc Alenka,

Postojna, Vojkova 12, vstop 29. 11. 1996,
vložek 49,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Cajnko Alojz, razrešen 30. 6. 1997;
direktor Kranjc Bojan, Postojna, Vojkova uli-
ca 12, razrešen 1. 11. 1997 in imenovan
za prokurista; direktor Tumpej Ivan, Mari-
bor, Letonjeva 4, imenovan 1. 11. 1997,
pravne posle v zvezi s pridobivanjem in ods-
vajanjem osnovnih sredstev ter najemanjem
in dajanjem posojil, lahko sklepa samo sku-
paj s prokuristom.

Rg-202716
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00117 z dne 9. 2. 1998
pri subjektu vpisa BARVIT-KOSI & LOVRIN,
podjetje za trgovino in storitve, d.n.o.,
sedež: Ulica Staneta Severja 9a, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09141/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5835801
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:

20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene emba-
laže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 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;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 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; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 52450 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; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
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; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje.
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Rg-202718
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01439 z dne 9. 2. 1998
pod št. vložka 1/10207/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195280
Firma: ACADEMIA, družba za storitve,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kralj Majda, Maribor, Ko-

roška cesta 109c, vstop 10. 9. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kralj Majda, imenovana 10. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 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; 7440 Ekonomsko propagiranje;
80420 Drugo izobraževanje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-202724
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00104 z dne 26. 2. 1998
pri subjektu vpisa NJARI, trgovina z neži-
vilskimi proizvodi in izobraževanje,
d.o.o., sedež: Cesta v Rogozo 7, 2204
Miklavž na Dravskem polju, pod vložno
št. 1/01569/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, dejavnosti,
akta o ustanovitvi in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5364663
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 22
Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1998:

1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in

usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
7440 Ekonomsko propagiranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-202727
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01287 z dne 24. 2. 1998
pri subjektu vpisa ZAFOŠT, družba za tr-
govino, storitve, uvoz-izvoz, d.o.o., se-
dež: Titova 119, 2310 Slovenska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/05472/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, tipa
zastopnika, akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5611903
Ustanoviteljica: Oprčkal Marija, izstop

30. 7. 1997; Oprčkal Kovač Romana, Slo-
venska Bistrica, Titova cesta 119, vstop
30. 7. 1997, vložek 1,588.433 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Oprčkal Marija, Slovenska Bistri-
ca, Titova 119, razrešena 7. 8. 1997 in
imenovana za prokuristko, direktorica Oprč-
kal Kovač Romana, imenovana 7. 8. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 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; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51310 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-

tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51550 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55210 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 55220 Storitve kam-
pov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55520 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60240 Cestni tovor-
ni promet; 63300 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 65210 Finanč-
ni zakup (leasing).

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 druž-
ba opravlja vse, razen orožja in streliva.

Rg-202733
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01774 z dne 26. 2. 1998
pod št. vložka 1/10362/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos sedeža z
Okrožnega sodišča Ljubljana, spremembo
firme, sedeža, družbenikov, dejavnosti in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5903254
Firma. ENO-TRADE, družba za posred-

ništvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: ENO-TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška ce-

sta 65
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ostojič Nenad, izstop 1. 10.

1997; Simidžieski Pavle, izstop 1. 10. 1997;
Perger Danijel, Maribor, Drabosnjakova uli-
ca 6, vstop 1. 10. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Perger Danijel, imenovan 1. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Ostojič Nenad, razešen 1. 10. 1997;
direktor Simidžieski Pavle, razrešen 1. 10.
1997 kot namestnik direktorja; prokuristka
Vaupotič Irena, razrešena 1. 10. 1997.

Dejavnost, izbrisana dne 26. 2. 1998:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1998:
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15330 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15910 Proizvodnja žga-
nih pijač; 15950 Proizvodnja drugih nežga-
nih fermentiranih pijač; 15960 Proizvodnja
piva; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij.žPri de-
javnosti pod šifro G 51.180 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/27456-00 s firmo ENO-TRADE,
podjetje za posredništvo in trgovino, d.o.o.,
s sedežem v Ljubljani, Tržaška 132.

Rg-202736

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 98/00187 z dne 23. 2. 1998
pri subjektu vpisa TOVARNA DUŠIKA
RUŠE-NEKOVINE, podjetje za proizvod-
njo nekovin, d.o.o., sedež: Tovarniška ce-
sta 51, 2342 Ruše, pod vložno
št. 1/03724/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5478723
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Košat Benjamin, razrešen 21. 1.
1998; direktor Peruš Otmar, Maribor, Ulica
Moše Pijade 23c, imenovan 21. 1. 1998.

Rg-203376
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00261 z dne 30. 3. 1998
pod št. vložka 1/10353/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1271300
Firma: GOLD WIND, podjetje za go-

stinstvo, turizem, trgovino in storitve,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška ce-

sta 23
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Motoh Dušan, Maribor,

Aškerčeva ulica 22, vstop 17. 2. 1998, vlo-
žek 1,505.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Motoh Dušan, imenovan 17. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
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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; 522400
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 55120 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 55210 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 55220 Storitve kampov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške

opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje
s holding družbami; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 92330 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro J 67.130 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri de-
javnosti pod šifro K 74.140 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-203377
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01665 z dne 30. 3. 1998
pri subjektu vpisa LINGVA, zavod za oprav-
ljanje izobraževalnih in organizacijskih
storitev, p.o., sedež: Vetrinjska ulica 16,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01544/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo imena zavoda, de-
javnosti, zastopnikov, akta o ustanovitvi in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5365201
Firma: LINGVA, zavod za izobraževa-

nje, p.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Meško Milena, razrešena 1. 9.
1997; direktorica Šifrer Romana, Maribor,
Vesnaverjeva 24, imenovana 1. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22150 Drugo založništvo; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203378

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01336 z dne 30. 3. 1998
pri subjektu vpisa DOM SMREKA, trgov-
ska družba, d.d., sedež: Valvasorjeva uli-
ca 12a, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00306/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
delniške družbe z dne 2. 9. 1997 in spre-

membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5025109
Člani nadzornega sveta: Klenovšek Ja-

nez, Lajh Sonja in Grižon Mihael, izstopili
2. 9. 1997 ter Grižon Mihael, Schweigho-
fer Karli in Bizjak Borut, vsi vstopili 2. 9.
1997.

Rg-203380
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00338 z dne 27. 3. 1998
pri subjektu vpisa VOLGA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 6,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09531/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, zastop-
nikov in družbene pogodbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 5900662
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Verzel Elena, Moskva 11742, Ru-
ska federacija, Lenijski prospekt 78/144,
imenovana 17. 2. 1998, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Garmut Marjan, Ož-
balt, Javnik 7, imenovan 27. 2. 1998; pro-
kuristka Vasiljevna Vid Natalija, Moskva
1174 ZSCR, Novočerjumiškinskaja D
60/1-59, imenovana 17. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1998:
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki.

Rg-203383
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01304 z dne 11. 3. 1998
pri subjektu vpisa EMBALAŽA, podjetje za
predelavo valovitega kartona in papirja
ter trgovino, d.d., sedež: Meljska cesta
86, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00005/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
delniške družbe z dne 19. 8. 1997 in spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5033187
Člani nadzornega sveta: Slavinec Zlat-

ko, Nežmah Drago in Novak Bogdan, izsto-
pili 19. 8. 1997 ter Ručigaj Andrej, Jerina
Franc in Vernik Brigita, vstopili 19. 8. 1997.

Rg-203385
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01344 z dne 12. 3. 1998
pri subjektu vpisa EMBALAŽA, podjetje za
predelavo valovitega kartona in papirja
ter trgovino, d.d., sedež: Meljska cesta
86, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00005/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5033187
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kozlar Marjan, razrešen 2. 9. 1997;
direktor Laban Siniša, Ljubljana, Koroška
ulica 2a, imenovan 2. 9. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-203386
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02017 z dne 12. 1. 1998
pri subjektu vpisa ZLATA MONETA, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
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Svetozarevska ulica 10, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09398/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5850762
Sedež: 2000 Maribor, Strossmayer-

jeva 30.

Rg-203387
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02018 z dne 15. 1. 1998
pri subjektu vpisa ZLATA MONETA II,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Svetozarevska 10, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09679/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5921074
Sedež: 2000 Maribor, Strossmayer-

jeva 30.

Rg-203391
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00078 z dne 9. 3. 1998
pod št. vložka 1/10367/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev stanovanj-
skega sklada s temile podatki:

Matična št.: 1270745
Firma: STANOVANJSKI SKLAD

OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Ko-

lodvorska 10
Ustanovitelj: Občina Slovenska Bistrica,

Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, vstop
17. 9. 1996, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cintauer Gabrijel, Slovenska Bistri-
ca, Zgornja Bistrica 15, imenovana 18. 12.
1997, zastopa družbo za določen čas, brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1998:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7512 Dejavnost javnih ustanov, ki
zagotavljajo storitve na področju zdravstva,
izobraževanja, kulture in druge socialne sto-
ritve, razen obveznega socialnega zavaro-
vanja.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
sklad opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-203392
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00038 z dne 9. 3. 1998
pod št. vložka 1/10372/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270621
Firma: MIHELIČ & CO., podjetje za tr-

govino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: MIHELIČ & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Dvorakova uli-

ca 6
Ustanovitelja: Mihelič Suzana, Maribor,

Dvorakova ulica 6, vstop 5. 1. 1998, odgo-
vornost:  odgovarja s svojim premoženjem;

Marinović Viktor, Doboj, R. BiH, V. Karadži-
ča, vstop 15. 1. 1998, odgovornost:  od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Mihelič Suzana, imenovana 5. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Marinović Viktor, imenovan 15. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 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 trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 51230 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-

govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488 se dopiše razen orožja
in streliva; pri dejavnosti pod šifro K 74.120
ne sme družba opravljati revizijske dejavno-
sti; pri dejavnosti pod šifro K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-203393

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01263 z dne 9. 3. 1998
pri subjektu vpisa M.P.P. INŽENIRING,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o. sedež: Ptujska cesta 184,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09859/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5939607
Osnovni kapital: 110,159.952 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 17. 4. 1996, vložek 110,159.952
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.
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Rg-203394
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00014 z dne 4. 3. 1998
pri subjektu vpisa SUROVINA, podjetje za
predelavo odpadkov, p.o., sedež: Ulica
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00492/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, skrajšano firmo,
spremembo firme, osnovnega kapitala, de-
javnosti, tipa zastopnika in člane nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5003393
Firma: SUROVINA, družba za predela-

vo odpadkov, d.d.
Skrajšana firma: SUROVINA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.162,000.000 SIT
Ustanovitelji: MLO MARIBOR, izstop

30. 9. 1997; Slovenski odškodninski sklad,
vstop 30. 9. 1997, vložek 116,200.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, vstop 30. 9. 1997, vložek
116,200.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Slovenska razvojna družba, vstop
30. 9. 1997, vložek 629,460.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; udeleženci inter-
ne razdelitve, vstopili 30. 9. 1997, vložili
222,960.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 30. 9. 1997, vložili 77,180.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fon Marko, Maribor, Ulica Vita Kraig-
herja 12, razrešen 30. 9. 1997 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Nosan Jožica,
Trpin Branko in Marjetič Vladimir, vsi vstopili
30. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 90003 Ravnanje s po-
sebnimi odpadki.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka LP 01359/00925-1998/IZ z dne 5. 1.
1998.

Rg-203395

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/02031 z dne 9. 3. 1998
pri subjektu vpisa 3 K, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Koroška ce-
sta 104, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03753/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova, dejavno-
sti, zastopnikov, akta o ustanovitvi in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5611091
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška ce-

sta 65
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Kralj Andrej, Maribor, Koroška cesta
104, imenovan 8. 12. 1997.

Dejavnost,vpisana dne 9. 3. 1998:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 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; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1586 Prede-
lava čaja in kave; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debe-
lo 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; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 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; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem.

Rg-203396
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00016 z dne 4. 3. 1998
pri subjektu vpisa EMOS, podjetje za pro-
izvodnjo, elektromontažne storitve in tr-
govino, d.o.o., sedež: Prisojna ulica 67,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01198/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, dejavnosti in
akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5306400
Firma: EMOS, družba za projektiranje,

tehnično svetovanje iz električnih inšta-
lacij in naprav, storitve, proizvodnjo in
trgovino, d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:
29710 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov; 29720 Proizvodnja neelek-
tričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31100 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav

za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 32100 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 32200 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33200 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 33300 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 33400 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 33500 Proizvodnja ur; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Di-
stribucija pare in tople vode; 41000 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
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sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-

vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 63230 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74600 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo 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.; 92110 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 92120 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 92200 Radijska in televizijska
dejavnost; 92340 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-

mičnih čistilnic; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro J 67.130 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pri de-
javnosti pod šifro K 74.60 sme družba
opravljati dejavnost varovanja.

Rg-203397
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00152 z dne 4. 3. 1998
pri subjektu vpisa THS, trgovsko, pro-
izvodno in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Frankolovska ulica 13, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/07299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5710324
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja

Nandeta 37
Dejavnost, izbrisana dne 4. 3. 1998:

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-203398
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00290 z dne 6. 3. 1998
pri subjektu vpisa VENTY, storitveno, tr-
govsko in turistično podjetje, d.o.o., se-
dež: Ulica Kirbiševih 65c, 2204 Miklavž
na Dravskem polju, pod vložno
št. 1/03041/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, zastop-
nika, akta o ustanovitvi in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5457017
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

družbenica Tollazzi Suzana, razrešena 1. 1.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1998:
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 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; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje.

Rg-203400
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00266 z dne 2. 3. 1998
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pri subjektu vpisa STUPIT, proizvodno-sto-
ritveno, uvozno-izvozno, turistično in tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Lesjako-
va 23, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03713/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, tipa za-
stopnika, družbene pogodbe in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5480086
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Horvat Zvonko, Maribor, Slokanova
3, razrešen 19. 2. 1998 kot v.d. direktorja
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktor Ragolič Roman, Ma-
ribor, Lesjakova 23, razrešen 19. 2. 1998
kot namestnik direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 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; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2852
Splošna mehanična dela; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in polpri-
kolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3541 Proizvodnja mo-
tornih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543
Proizvodnja vozil za invalide; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-

nami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko;  5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 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; 5274 Druga popravila, d.n.; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 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; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
G 52.488 se dopiše razen z orožjem in stre-
livom; pridejavnosti pod šifro J 67.13 sme
družba opravljati dejavnost zastavljalnic in me-
njalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-203401
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00082 z dne 2. 3. 1998
pri subjektu vpisa CONTRAST, podjetje za
trgovino, turizem, marketing in storitve,
d.o.o., sedež: Jezernikova 11, 2342 Ru-
še, pod vložno št. 1/02811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti, družbene pogodbe in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5410215
Firma: CONTRAST, družba za trgovi-

no na debelo in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1998:

5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-203403

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01624 z dne 4. 3. 1998
pri subjektu vpisa APROS, geomehanske
storitve in gradbeništvo, d.o.o., sedež:
Sokolska 44-46, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/05557/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, zastopnikov in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5602068
Ustanovitelja: Tancer Marjan, Maribor,

Adamičeva 41, vstop 24. 6. 1994, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Tancer Nada, Maribor, Adamičeva 41,
vstop 25. 9. 1997, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Tancer Nada, imenovana 25. 9.
1997.
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Rg-203407

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 98/00202 z dne 4. 3. 1998
pri subjektu vpisa CONSULT & TRADE,
podjetje za svetovanje in storitve v bla-
govnem prometu, d.o.o., sedež: Heroja
Nandeta 5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02005/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova ustanovite-
lja in zastopnika, dejavnost, akta o ustanovi-
tvi in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5379954
Ustanovitelj: Vogrinec Slavko, Maribor

Pod Vinogradi 31/I, vstop 26. 12. 1989,
vložek 1,752.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Vogrinec Slavko, imenovan 26. 12. 1989,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 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; 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; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.12 ne sme družba opravljati revizij-
ske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-203409

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01446 z dne 4. 3. 1998
pri subjektu vpisa GREENY, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Počehova 29b, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01825/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov, zastopnika in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5354846
Ustanovitelj: Pušenjak Greta, izstop

11. 8. 1997; Pušenjak Robert, Maribor, Uli-
ca Štravhovih 39, vstop 11. 8. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pušenjak Greta, razrešena 11. 8.
1997; direktor Pušenjak Robert, imeno-
van 11. 8. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-203411
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00051 z dne 2. 3. 1998
pod št. vložka 1/10309/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev delniške
družbe – družbe pooblaščenke s temile po-
datki:

Matična št.: 1253743
Firma: ZLATI KLAS TRGOVINA, druž-

ba za trgovino in upravljanje, d.d.
Skrajšana firma: ZLATI KLAS TRGOVI-

NA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: družba pooblaščenka
Sedež: 2000 Maribor, Ptujska cesta 95
Osnovni kapital: 343,670.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovni delničarji – po

seznamu, vstopili 9. 1. 1998, vložili
343,670.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hočevar Adrijan, Maribor, Borštniko-
va 87, imenovan 9. 1. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Stepišnik Jan-
ko, Voglar Franc, Voršič Srečko, Robar Mi-
roslava, Kenik Anton in Mesner Ida, vsi vsto-
pili 9. 1. 1998.

Dejavnost,vpisana dne 2. 3. 1998:
1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1586
Predelava čaja in kave; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1596 Proizvodnja piva;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5111 Po-

sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
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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 igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 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 druž-
bami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro J 67.13 sme družba opravljati dejavnost
zastavljalnic in menjalnic; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-203413
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02027 z dne 4. 3. 1998
pod št. vložka 1/10370/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos sedeža iz
Okrožnega sodišča v Ljubljani, spremembo
sedeža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1233831
Firma: NORDMAN, RASSMANN, Han-

delsges. mbH, Podružnica Maribor, Mlin-
ska ulica 24, Maribor

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Mlinska ulica 24
Ustanovitelj: NORDMANN, RASSMANN,

Handelsges. mbH, Voesendorf A 2334, Av-

strija, SCS Buerocenter B 3, vstop 27. 10.
1997, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Prislan Šušteršič Barbara, razre-
šena 2. 11. 1997; Cimerman Jurij, Lovrenc
na Pohorju, Puša 28, imenovan 2. 11.
1997, zastopa podružnico kot njen vodja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-

jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pred prenosom sedeža, je bil subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno številko 1/29930-00 s firmo NORD-
MANN, RASSMANN Handelsges. mbH, Po-
družnica Dunajska 21, Ljubljana, s sede-
žem v Ljubljani, Dunajska 21.

Rg-203414
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00096 z dne 6. 3. 1998
pri subjektu vpisa VELT, gradbeništvo, in-
ženiring, oblikovanje, d.o.o., sedež: Pe-
snica 41, 2211 Pesnica pri Mariboru,
pod vložno št. 1/05018/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, naslova ustanovitelja in zastopnika,
dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5576903
Firma: VELT, gradbeništvo, inženiring,

oblikovanje in storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Parmova ulica 8
Ustanovitelj: Veltruski Vlado, Maribor,

Parmova ulica 8, vstop 19. 12. 1991, vlo-
žek 1,576.241,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Veltruski Vlado, imenovan 19. 12. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
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;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-203415

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 98/00230 z dne 6. 3. 1998
pod št. vložka 1/10345/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1271199
Firma: VOGRIDA, poslovne storitve,

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

govornostjo
Sedež: 2351 Kamnica, Na Jelovcu 27
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Vogrinčič Drago, Kamnica,

Na Jelovcu 27, vstop 12. 2. 1998, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vogrinčič Drago, imenovan 12. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1998:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.12 ne sme družba opravljati revizij-
ske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-203420
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00243 z dne 2. 3. 1998
pri subjektu vpisa KOMPAS MARIBOR, tu-
ristično podjetje, d.o.o., sedež: Trg svo-
bode 1, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04359/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5523311
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Kocmur Janez, razrešen 9. 2. 1998;
direktorica Čebular Bogdana, Šentilj v Slo-
venskih Goricah, Šentilj v Slovenskih Gori-
cah 66, imenovana 9. 2. 1998, zastopa
družbo za določen čas; prokurist Kovač Jo-
že, Ljubljana, Privoz 3a, imenovan 9. 2.
1998.

Rg-203423
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01178 z dne 2. 3. 1998
pri subjektu vpisa SNAGA, javno podjetje,
d.o.o., sedež: Nasipna 64, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/00078/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča člane nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5067855
Člani nadzornega sveta: Rapoc Dušan,

vstop 14. 2. 1996; Tržan Franci in Varga-
zon Srečko, vstopila 24. 4. 1997.

Rg-203427

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 98/00227 z dne 12. 3. 1998

pri subjektu vpisa MBI, inženiring, trgovi-
na in svetovanje, d.o.o., sedež: Krekova
ulica 17, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02841/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, akta o
ustanovitvi in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5411645
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-

lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
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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; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92521 Dejavnost muzejev; 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; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.12 ne sme družba opravljati revizij-
ske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-203429
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00513 z dne 17. 3. 1998
pri subjektu vpisa ALPINE CTC, gradnja
objektov – svetovalni in izvedbeni inže-
niring – proizvodnja – trgovina – posred-

ništvo – storitve, d.o.o., sedež: Strossma-
yerjeva ulica 30, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/02022/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika, po-
slovnega deleža, dejavnosti, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5485177
Ustanovitelj: ALPINE BAU GES M.B.H.,

Salzburg-Wals 5071, Avstrija, Alte Bundes-
strasse 10, vstop 12. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Repitsch Helena, izistop 21. 4. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hreščak Herbert Peter, razrešen
24. 1. 1997; direktor Kočar Darko, Mari-
bor, Dvorakova 1, imenovan 24. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6312 Skladiščenje.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se
dopiše: razen z orožjem in strelivom.

Rg-203430
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00351 z dne 16. 3. 1998 pri
subjektu vpisa COSTA, podjetje za trgovi-
no in storitve, uvoz-izvoz, d.o.o., sedež:
Jurčičeva ulica 5, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/04296/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, dejavnosti,
akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5518261
Firma: COSTA, družba za trgovino, po-

sredništvo, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:

21110 Proizvodnja vlaknin; 21120 Proizvod-
nja papirja in kartona; 21210 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 21220 Proizvodnja go-
spodinjskih higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 21230 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 21240 Proizvodnja tapet;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 22110 Izdajanje knjig; 22120
Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založ-
ništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in do-
delava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 25210 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
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lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 De-
javnost hotelov brez restavracije; 55200 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 63110 Prekladanje; 63120 Skla-

diščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71310 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820
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.;
92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92711 Pri-
rejanje klasičnih iger na srečo; 92720 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve
za nego telesa; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.140 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci; pri dejavnosti pod šifro O
92.711, sme družba opravljati samo tiste
igre na srečo, ki se občasno prirejajo v okvi-
ru kulturnega, športnega ali zabavnega pro-
grama prireditelja in kjer skupna vrednost
srečk ne presega 500.000 SIT (petstotisoč
tolarjev 00/100).

Rg-203432
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01182 z dne 19. 1. 1998
pri subjektu vpisa ZLATA MONETA II,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Strossmayerjeva 30, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09679/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev za-
pisnika skupščine, spremembo omejitev
pooblastil zastopnika, povečanje osnovne-
ga kapitala iz odobrenega kapitala in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5921074
Osnovni kapital: 7.819,871.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Stonič Radovan, Pekre, Pod izviri 7, razre-
šen 14. 7. 1997 in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo z omejitvijo, da je
za sklenitev naslednjih pogodb ali za nasled-
nja pravna dejanja potrebno soglasje nadzor-
nega sveta: pogodbe, za katere je tako dolo-

čeno s poslovno politiko; najemanje in dajanje
posojil v vrednosti,ki presega 10% osnovnega
kapitala; pogodbe, s katero se prepusti uprav-
ljanje s portfeljem družbe drugi pravni osebi.

Dne 19. 1. 1998 se vpiše predložitev
zapisnika 3. skupščine delniške družbe z
dne 14. 7. 1997.

Rg-203434
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01195 z dne 21. 7. 1997
pri subjektu vpisa SELTRON, selektivna
elektronika, d.o.o., sedež: Ruška cesta
96, 2342 Ruše, pod vložno
št. 1/01740/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova fir-
me, osnovnega kapitala, poslovnih deležev,
družbenikov, dejavnosti, družbene pogod-
be in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5347297
Firma: SELTRON, družba za proizvod-

njo, trgovino in posredništvo, d.o.o.
Sedež: 2345 Bistrica ob Dravi, Ruška

cesta 96
Osnovni kapital: 36,306.940 SIT
Ustanovitelji: Krivonog Jože, Ruše, Bi-

strica 22, vstop 31. 1. 1990, vložek
7,037.297 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Hertiš Jože, Ruše, Smolnik 9, vstop
31. 1. 1990, vložek 7,046.481 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Hertiš Marijan, Ru-
še, Falska cesta 99, vstop 30. 6. 1993,
vložek 1,360.380 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Krivonog Aleš, Ruše, Falska cesta
88, vstop 30. 6. 1993, vložek 1,356.977
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Krivonog
Andreja, Ruše, Bistrica 22, vstop
30. 6. 1993, vložek 19,495.805 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Črešnar Ivica, Ru-
še, Smolnik 9, vstop 26. 6. 1996, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Krivonog Andreja, imenovana
31. 1. 1990, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Hertiš Marijan, imenovan
30.6. 1993, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Krivonog Jože, imenovan
30. 6. 1993, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Hertiš Jože, imenovan 30. 6. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1997:
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preiz-
kuševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje; 3350
Proizvodnja ur; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 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; 5118 Posredništvo, specializirano za
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prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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 debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 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; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-203441
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00344 z dne 17. 3. 1998
pri subjektu vpisa DONATS, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Bohov-
ska cesta 21, 2311 Hoče, pod vložno

št. 1/02899/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, dejav-
nosti, zastopnikov, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5866545
Ustanovitelj: Pliberšek Vladimir, izstop

2. 1. 1997; Pliberšek Iztok, Hoče, Bohov-
ska cesta 21, vstop 2. 1. 1997, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pliberšek Vladimir, razrešen 2. 1.
1997; direktor Pliberšek Iztok, imenovan
2. 1. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 5170 Druga trgovina na debelo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 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;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji.

Rg-203442
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00255 z dne 16. 3. 1998
pri subjektu vpisa BERNI, podjetje za pro-
dajo in proizvodnjo obutve, d.o.o., se-
dež: Ljubljanska ulica 19, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/04990/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova firme, naslova ustanovitelja in zastop-
nika, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskla-
ditev s standardno klasifikaicjo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5587140
Sedež: 2000 Maribor, Ljubljanska uli-

ca 19b
Ustanovitelj: Biber Martin, Maribor, Ljub-

ljanska ulica 19b, vstop 26. 12. 1991, vlo-
žek 1,500.109 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Biber Martin, imenovan
26. 12. 1991, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
1930 Proizvodnja obutve; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgo-
vina 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; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-

nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro G 52.488 se dopiše: razen orožja in
streliva:

Rg-203443
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01829 z dne 16. 3. 1998 pri
subjektu vpisa MDE, mikroelektronski in-
ženiring, d.o.o., sedež: Bettetova 7, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/08399/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, naslova firme, naslova ustanovitelja in
zastopnika, dejavnosti, akta o ustanovitvi in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5771633
Firma: MDE, podjetje za razvoj, razi-

skave in trženje, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Na Grebenu

11, Ribniško selo
Ustanovitelj: Štiglic Maksimiljan, Maribor,

Na Grebenu 11, Ribniško selo, vstop
12. 4. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štiglic Maksimiljan, imenovan
12. 4. 1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
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; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-203445
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/02069 z dne 16. 3. 1998 pri
subjektu vpisa ZLATI MEDALJON, uprav-
ljanje drugih družb, d.d., sedež: Svetoza-
revska cesta 10, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/09708/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova, čla-
nov nadzornega sveta, statuta in predložitev
zapisnika skupščine s temile podatki:

Matična št.: 5850835
Firma: MEDALJON, upravljanje drugih

družb, d.d.
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Skrajšana firma: MEDALJON, d.d.
Sedež: 2000 Maribor, Strossmayer-

jeva ulica 30
Člani nadzornega sveta: Viher Ivan, Je-

senek Franc, Vidovič Lizika, Štrakl Franc,
Hohler Maks, Hvalec Anton in Čeh Anton,
vsi izstopili 4. 7. 1996 ter Čeh Anton, Luk-
ner Amalija in Štrakl Franc, izstopili 16. 12.
1997; Čeh Anton, Lukner Amalija, Štrakl
Franc, Lah Milana in Bobek Samo, vsi vsto-
pili 16. 12. 1997.

Dne 16. 3. 1998 se vpiše zaznamba o
predložitvi zapisnika 1. skupščine delniške
družbe z dne 16. 12. 1997.

Rg-203447
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00172 z dne 4. 3. 1998
pri subjektu vpisa MEDIAMIX, marketing
in trženje, d.o.o., sedež: Magdalenski trg
11, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05819/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5625343
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-

vanje športnih objektov; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti, pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-203448

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 98/00111 z dne 4. 3. 1998
pri subjektu vpisa KOPILUS, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Hektorovičeva 20,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/07956/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5805015
Firma: KOPILUS, trgovina, gostinstvo

in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-203449
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00235 z dne 4. 3. 1998
pri subjektu vpisa DOM-BIRO, podjetje za
projektiranje, inženiring, organizacijo,
svetovanje, proizvodnjo in trgovanje,
d.o.o., sedež: Ulica Heroja Staneta 26,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04748/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova, de-
javnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5598290
Firma: DOM-BIRO, družba za projekti-

ranje, inženiring, storitve, gradbeništvo,
gostinstvo in trgovino, d.o.o.

Sedež: 2000 Maribor, Jurčičeva uli-
ca 8

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
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;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-

delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
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no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-203454
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01341 z dne 23. 3. 1998
pri subjektu vpisa ALEGRO, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Ruper-
če 2a 2231 Pernica, pod vložno
št. 1/08349/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnega deleža, dejavnosti, zastopnikov,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5766273
Ustanovitelja: Pečar Apolonija, Pernica,

Ruperče 2a, vstop 12. 5. 1993, vložek
454.950 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Pečar Ervin, Pernica, Ruperče 2a, vstop
1. 9. 1997, vložek 1,061.550 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pečar Ervin, imenovan 1. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Pečar Apolonija, razrešena 1. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi

vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-203455
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02016 z dne 23. 3. 1998
pri subjektu vpisa KOLONIALE, Veletrgo-
vina, d.d., sedež: Tržaška cesta 39, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02120/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti ter spremembo statuta
s temile podatki:

Matična št.: 5002656
Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 1998:

1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1586 Predelava čaja in kave; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega al-
kohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermenti-
ranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-

dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
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z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7482 Pakiranje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-203457
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01598 z dne 18. 3. 1998
pri subjektu vpisa ALPINE CTC, gradnja
objektov – svetovalni in izvedbeni inže-
niring – proizvodnja – trgovina – posred-
ništvo – storitve, d.o.o., sedež: Strossma-
yerjeva ulica 30, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/02022/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova firme s
temile podatki:

Matična št.: 5485177
Sedež: 2000 Maribor, Aškerčeva 13.

Rg-203460
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01818 z dne 18. 3. 1998
pri subjektu vpisa ROHE, izgradnja,
opremljanje in servisiranje bencinskih
servisov, garaž in delavnic, d.o.o., se-
dež: Ulica Pohorskega bataljona 14,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/08887/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, imena in na-
slova ustanovitelja, dejavnosti, tipa in naslo-
va zastopnika, uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah in s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5803616
Firma: ROHE, trgovina in storitve, d.o.o.
ustanovitelja: A.ROHE, G.M.B.H., Wien

A-1200, Avstrija, Scherbangasse 3, vstop
30. 6. 1993, vložek 4,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Šetar Viljem, Mari-
bor, Na Pušo 9 – Razvanje, vstop
30. 6. 1993, vložek 432.956 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Šetar Viljem, razrešen 18. 9. 1997 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktor Fruhbauer Gerhard,
Kapfenberg A-8605, Avstrija, Pestalozzi-
strasse 1, razrešen 18. 9. 1997 in imeno-
van za prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 45100 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 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 drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52740 Druga popravila, d.n.;
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni tovor-
ni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro J 67.130 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri de-
javnosti pod šifro K 74.120 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-203462
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00292 z dne 20. 3. 1998
pri subjektu vpisa TIBAR, podjetje za pro-
met z nepremičninami, svetovanje, na-
črtovanje in izgradnja objektov, trgovi-
na, d.o.o., sedež: Strossmayerjeva ulica
30, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09902/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova ustanovite-
ljice in zastopnice, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5946972
Ustanoviteljica: Golob Jasna, Maribor,

Koroška cesta 109b, vstop 25. 4. 1996,
vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Golob Jasna, imenovana 25. 4.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev.

Rg-203463
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01070 z dne 20. 3. 1998
pri subjektu vpisa PALFINGER, proizvod-
nja, d.o.o., sedež: Jaskova 18, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/08710/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5785596
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Wohr Wolfgang, razrešen 4. 9. 1996;
prokurist Kaiser Walter, Maribor, Zemljiče-
va ulica 14, imenovan 4. 9. 1996.

Rg-203464
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00436 z dne 20. 3. 1998
pri subjektu vpisa CAPRICE, konfekcija
Lenart, p.o. – v stečaju, sedež: Kraigher-
jeva 23, 2230 Lenart v Slovenskih Gori-
cah, pod vložno št. 1/01159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
družbenega podjetja p.o. v d.o.o., spre-
membo firme, družbenikov, dejavnosti, za-
stopnikov, osnovni kapital, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5037131
Firma: CAPRICE KONFEKCIJA, druž-

ba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: CAPRICE KONFEKCI-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PIK tovarna perila in konfek-

cije Maribor, TOZD športna in lahka konfek-
cija n.sol. Lenart, izstop 15. 12. 1995;
ŽEKAM, ŽIŽEK-MARKUŠ, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.n.o., izstop 10. 2. 1998;
Žižek Jožef, Lenart v Slovenskih Goricah,
Nikova ulica 2, vstop 10. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajna upraviteljica Lesjak Irena, razrešena
10. 2. 1998; direktor Žižek Jožef, Lenart v
Slovenskih Goricah, Nikova ulica 2, imeno-
van 10. 2. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1998:
18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220
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Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230
Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 29120 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29710
Proizvodnja električnih gospodinjskih apara-
tov; 31100 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 31200 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 31300 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 31400 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 31500
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 31610 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 31620 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
45210 Splošna gradbena dela; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-

lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
52740 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 63110 Preklada-
nje; 63120 Skladiščenje; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje
zračnih plovil v najem; 71320 Dajanje grad-

benih strojev in opreme v najem; 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 93050 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov:

Rg-203465
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00036 z dne 18. 3. 1998
pri subjektu vpisa INSTITUT ZA EKOLOŠKI
INŽENIRING, d.o.o., sedež: Jadranska
28, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01011/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova, družbeni-
kov, poslovnih deležev, dejavnosti, družbe-
ne pogodbe in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5295149
Sedež: 2000 Maribor, Ljubljanska 9
Ustanovitelja: Blažeka Željko, Maribor,

Koroška cesta 118, vstop 17. 10. 1989,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Krajnc Uroš, Maribor, Koroška ce-
sta 65, vstop 17. 10. 1989, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Knez Mojca, izstop 28. 8. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-203466
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00335 z dne 26. 3. 1998 pri
subjektu vpisa GRANIT, gradbeno podjet-
je, p.o., sedež: Titova 87, 2310 Sloven-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/00911/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, spre-
membo firme, osnovnega kapitala, dejavno-
sti, začasno upravo in začasni nadzorni svet
ter uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5077826
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Firma: GRANIT, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.d.

Skrajšana firma: GRANIT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 211,667.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vstop
22. 9. 1997, vložek 22,167.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Dunajska 56, vstop 22. 9. 1997,
vložek 38,853.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenska razvojna družba, Ljub-
ljana, Dunajska 160, vstop 22. 9. 1997,
vložek 45,090.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; upravičenci interne razdelitve,
vstopili 22. 9. 1997, vložili 40,958.00 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo; udeleženci
notranejga odkupa, vstopili 22. 9. 1997,
vložili 74,599.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kosi Peter, Maribor, Streliška cesta
57, razrešen 22. 9. 1997 in ponovno ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Turnšek Leo-
pold, Ignjatović Borislav in Slana Vladimir,
vsi vstopili 22. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1998:
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 14210 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 14500 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 20100 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavb-
no mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene em-
balaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 25230 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 26400
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 26510
Proizvodnja cementa; 26520 Proizvodnja ap-
na; 26530 Proizvodnja mavca; 26610 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca 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; 26700 Obdelava
naravnega kamna; 26820 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stav-
nega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Pro-
izvodnja drugega orodja; 28630 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jekle-
nih 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.; 29520 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 29560 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 45110 Ru-

šenje objektov in zemeljska dela; 45120 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo 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 mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-

no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52740
Druga popravila, d.n.; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 65210 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost 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;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no 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;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488 se dopiše: razen trgovi-
ne z orožjem in strelivom; pri dejavnosti pod
šifro J 67.130 sme družba opravljati dejav-
nost zastavljalnic in menjalnic; pri dejavnosti
pod šifro K 74.120 ne sme družba opravlja-
ti revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod
šifro K 74.140 ne sme družba opravljati
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arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka LP 01406/00748-1998/ST z dne
3. 3. 1998.

Rg-203467
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00994 z dne 25. 3. 1998
pod št. vložka 1/03972/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5494940002
Firma: DIMNIKARSTVO ŽUPANEK, dim-

nikarske storitve, d.o.o., Maribor, Slom-
škov trg 8, Podružnica Ruše

Skrajšana firma: DIMNIKARSTVO
ŽUPANEK, d.o.o., Maribor, Slomškov trg
8, Podružnica Ruše

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2342 Ruše, Falska cesta 18
Ustanovitelji: DIMNIKARSTVO ŽUPANEK,

dimnikarske storitve, d.o.o., Maribor, Slom-
škov trg 8, vstop 10. 4. 1997, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žu-
panek Aleksander, Kamnica, Obrobna 41 –
Brestanica, imenovan 10. 4. 1997, zasto-
pa podružnico kot vodja podružnice, brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1998:
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52740 Druga popravila, d.n.;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203468
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00171 z dne 26. 3. 1998
pri subjektu vpisa ORTOPEDICA, podjetje
za proizvodnjo in prodajo ortopedske in
medicinske opreme, d.o.o., sedež: Parti-
zanska cesta 77, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09787/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5697581
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja

Nandeta 37.

Rg-203469
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01594 z dne 26. 3. 1998
pri subjektu vpisa ANEX, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Razlagova
ulica 22, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04178/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, naslo-
va družbenika, zastopnikov in tipa zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5502136
Utanovitelja: Waland Kovačević Jana, iz-

top 29. 9. 1997; Kovačević Igor, Maribor,
Grčarjeva ulica 17, vstop 29. 9. 1997, vlo-
žek 781.952,45 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Gorišek Borut, Maribor, Kardeljeva

cesta 79, vstop 22. 6. 1992, vložek
751.287,66 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Waland Kovačević Jana, razrešena
29. 9. 1997; prokurist Gorišek Borut, ime-
novan 18. 4. 1994; prokurist Kovačević Igor,
razrešen 29. 9. 1997 in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-203471
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00140 z dne 18. 3. 1998
pri subjektu vpisa ŠTAJERPRODUKT, tr-
govsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
sedež: Kraigherjeva 19a, 2230 Lenart v
Slovenskih Goricah, pod vložno
št. 1/09061/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5765412
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,

Pesnica 20a
Osnovni kapital: 1,639.000 SIT
Ustanovitelj: Purgaj Drago, Cerkvenjak,

Venetina 13, vstop 12. 5. 1993, vložek
1,639.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga prede-
lava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem.

Rg-203472
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01441 z dne 7. 7. 1997
pri subjektu vpisa AVTO MARKO, družba
za trgovino in posredništvo, d.o.o., se-
dež: Majeričeva 12, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09748/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5921619
Ustanovitelj: Štukelj Anton, izstop 4. 12.

1996; Štukelj Marko, Maribor, Majeričeva
12, vstop 8. 11. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-203473
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00198 z dne 2. 3. 1998
pri subjektu vpisa LEBRA-ŽVAJKER & CO.,
proizvodno, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.n.o., sedež: Maistrova ulica 28,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09955/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5956722
Sedež: 2000 Maribor, Meljska ce-

sta 83
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Žvajker Albin, Maribor, Maistrova uli-
ca 28, imenovan 22. 1. 1998.

Rg-203474
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01694 zdne 2. 3. 1998 pri
subjektu vpisa STAND, svetovanje, trgovi-
na in storitve, d.o.o., sedež: Ulica Jelen-
čevih 42, 2341 Pekre-Limbuš, pod vlož-
no št. 1/04678/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5702330
Ustanovitelj: Đajić Ana, izstop 20. 10.

1997; Đajić Nikola, Pekre-Limbuš, Ulica Je-
lenčevih 42, vstop 20. 10. 1997, vložek
1,535.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Đajić Nikola, imenovan 20. 10. 1997,
direktor Đajić Nenad, Pekre-Limbuš, Ulica
Jelenčevih 42, imenovan 20. 10. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev; direktorica Đa-
jić Ana, razrešena 20. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1998:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 8514 Druge zdravstvene de-
javnosti; 9112 Dejavnost strokovnih zdru-
ženj.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-203475
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00164 z dne 2. 3. 1998
pri subjektu vpisa TRGOFIN, trgovina, po-
sredništvo in storitve, d.o.o., sedež: Par-
tizanska cesta 3-5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09913/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:
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Matična št.: 5944406
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita

Kraigherja 5.

Rg-203476
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00094 z dne 2. 3. 1998
pri subjektu vpisa PROGRAF TRADE, pod-
jetje za propagando, marketing in trgo-
vino, d.o.o., sedež: Limbuška cesta 50a,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/06112/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova firme, na-
slova ustanovitelja in zastopnika, dejavno-
sti, akta o ustanovitvi in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5657881
Sedež: 2000 Maribor, Limbuška ce-

sta 42a
Ustanovitelj: Tofant Božidar, Zagreb, R.

Hrvaška, Trnjanska cesta 58, vstop
1. 6. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tofant Božidar, imenovan 1. 6. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1998:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6024 Cestni tovorni promet; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-203477
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00213 z dne 2. 3. 1998
pri subjektu vpisa GE RO, družba za trgo-
vino, storitve in proizvodnjo, d.o.o., se-
dež: Prisojna ulica 13, 2311 Hoče, pod
vložno št. 1/09694/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5915112
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Apohal Roland, Hoče, Prisojna ulica
13, imenovan 14. 9. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1998:
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-203479

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 98/00241 z dne 2. 3. 1998
pri subjektu vpisa LEGITIMA, svetovanje
in storitve, d.o.o., sedež: Kidričeva 16,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah, pod
vložno št. 1/10255/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, na-
slova družbenika in zastopnika ter spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1202090

Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-
sta 3-5

Ustanovitelj: Vohl Dušan, Maribor, Roš-
ka 17, vstop 12. 9. 1997, vložek 210.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Vohl Dušan, imenovan 12. 9. 1997.

Rg-203480
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01601 z dne 25. 3. 1998 pri
subjektu vpisa KAR & SEL, trgovina, stori-
tve in transport, d.o.o., sedež: Cvetlična
ulica 5, 2312 Orehova vas-Slivnica, pod
vložno št. 1/01619/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov,
poslovnega deleža, dejavnosti, zastopnikov,
akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5548934
Ustanoviteljica: Marinič Karolina, izstop

2. 10. 1997; Marinič Selma, Orehova
vas-Slivnica, Cvetlična ulica 5, vstop 4. 7.
1994, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marinič Karolina, razrešena 2. 10.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1998:
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 60220
Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63300 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Rg-203481
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01626 z dne 25. 3. 1998
pri subjektu vpisa TREIBACHER SCHLEIF-
MITTEL, podjetje za proizvodnjo neko-
vin, d.o.o., sedež: Mariborska cesta 44,
2352 Sevnica ob Dravi, pod vložno
št. 1/07416/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5709717
Ustanovitelj: TREIBACHER SCHLEIF-

MITTEL – SOCIETA PER AZIONI, izstop
17. 9. 1997; TREIBACHER SCHLEIFMIT-
TEL – AKTIENGESELLSCHAFT, Villach
Landskron, Avstrija, Seebach 2, vstop
17. 9. 1997, vložek 122.786.588 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-203482
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00273 z dne 25. 3. 1998
pod št. vložka 1/10328/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1253727
Firma: BOOM MARKETING, propa-

gandna agencija, d.o.o.

Skrajšana firma: BOOM MARKETING,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Magdalenski
trg 11

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vuga-Cizl Dušanka, Ma-

ribor, Filipičeva 27, vstop 2. 2. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vuga-Cizl Dušanka, imenovana
2. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 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; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 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.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejvanost, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14, ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja med ma-
nagerji in delavci.

Rg-203483
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01769 z dne 25. 3. 1998
pri subjektu vpisa BETKA, trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Zagernikova ulica 14, 2000 Mari-
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bor, pod vložno št. 1/06640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnega deleža, dejavno-
sti, zastopnikov, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5669669
Ustanovitelj: Kozjak Elizabeta, izstop

6. 10. 1997; Kozjak Danijel, Maribor, Za-
gernikova ulica 14, vstop 30. 5. 1994, vlo-
žek 1,564.195 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kozjak Elizabeta, razrešena 6. 10.
1997; prokurist Kozjak Danijel, razrešen
6. 10. 1997 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1998:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
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; 28511 Galvaniza-
cija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnim 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; 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; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testenimami, sladkorni-
mi 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;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5274 Druga popravila, d.n.;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 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); 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 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; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se
dopiše: razen z orožjem in strelivom.

Rg-203484
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00423 z dne 24. 3. 1998
pri subjektu vpisa DIMNIKARSTVO
ŽUPANEK, dimnikarske storitve, d.o.o.,
sedež: Slomškov trg 8, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/03972/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo imena
ustanovitelja, dejavnosti, družbene pogod-
be in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5494940
Ustanovitelji: DIMNIKARSTVO MARI-

BOR, družba za opravljanje dimnikarskih
storitev, d.o.o. – prvi poslovni delež, Mari-
bor, Slomškov trg 8, vstop 21. 5. 1991,
vložek 13.075 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; DIMNIKARSTVO MARIBOR, družba
za opravljanje dimnikarskih storitev, d.o.o.
– drugi poslovni delež, Maribor, Slomškov
trg 8, vstop 21. 5. 1991, vložek 286.925
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Županek
Veronika – prvi poslovni delež, Kamnica,

Obrobna 41 – Brestanica, vložek 52.300
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Županek
Veronika – drugi poslovni delež, Kamnica,
Obrobna 41 – Brestanica, vstop
21. 5. 1991, vložek 1,147.700 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52740 Druga popravila, d.n.;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203485
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00361 z dne 24. 3. 1998
pri subjektu vpisa SREDNJA ŽIVILSKA
ŠOLA MARIBOR, sedež: Vodovodna uli-
ca 28, 2000 Maribor, pod vložno
š. 1/02650/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5085438
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Hecl Srečko, Maribor, Klinetova 10,
razrešen 6. 2. 1998 in imenovan za v.d.
ravnatelja, ki zastopa šolo brez omejitev, za
določen čas do 31. 8. 1998.

Rg-203486
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00373 z dne 24. 3. 1998
pri subjektuvpisa OSNOVNA ŠOLA MINKE
NAMESTNIK-SONJE, SLOVENSKA BIS-
TRICA, sedež: Partizanska ulica 20,
2310 Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/00164/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5087694
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:

6023 Drug kopenski potniški promet.

Rg-203489
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00211 z dne 24. 3. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA GUS-
TAVA ŠILIHA MARIBOR, p.o., sedež: Maj-
cigerjeva 31, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00292/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča organiziranje javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda, spremembo ime-
na ustanovitelja, dejavnosti, zastopnika in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5085411
Firma: OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠI-

LIHA MARIBOR
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
20. 5. 1961, vložek 180,151.000 SIT, od-
govornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Le-
nart Rudolf, razrešen 1. 1. 1998 kot po-
močnik ravnatelja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80103 Dejavnost zavodov za
izobraževanje otrok z motnjami v razvoju;
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85313 Dejavnost socialnovarstvenih zavo-
dov za usposabljanje otrok in mladostni-
kov.

Ustanoviteljica  odgovarja za obveznosti
zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavo-
du zagotavlja za izvajanje javne službe.

Rg-203490
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01604 z dne 20. 3. 1998
pri subjektu vpisa PID SKALA, krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Slovenska ulica 17, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5889219
Člani nadzornega sveta: Zbašnik Dušan,

izstop 21. 7. 1997 ter Horvat Jože, vstop
21. 7. 1997.

Rg-203491
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02144 z dne 23. 3. 1998
pri subjektu vpisa PID SKALA, krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Slovenska ulica 17, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala-odobrenega kapitala in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5889219
Osnovni kapital: 9.674,600.000 SIT.

Rg-203492
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00280 z dne 23. 3. 1998
pri subjektu vpisa GEODETSKI
INŽENIRING MARIBOR, d.o.o., sedež:
Gosposvetska cesta 29, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/01157/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5303176
Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 1998:

74110 Pravno svetovanje; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, izbrisana dne 23. 3. 1998:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.110 ne
sme družba opravljati odvetniških in notar-
skih storitev.

Rg-203493
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01235 z dne 23. 3. 1998
pri subjektu vpisa MATETOPIS, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Na
Gaj 6, 2351 Kamnica-Brestanica, pod
vložno št. 1/05555/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnega deleža, dejavnosti, druž-
bene pogodbe in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5611377
Ustanovitelja: Tement Mario, Kamni-

ca-Brestanica, Na Gaj 6, vstop 2. 3. 1992,
vložek 844.000 SIT, odgovornost: ne  od-

govarja; Prosen Sergej, Maribor, Koroška
cesta 69, vstop 28. 7. 1997, vložek
844.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 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; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 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.; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
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5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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); 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni 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 potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6411
Javne poštne storitve; 6 412 6420 Tele-
komunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 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.; 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; 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; 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.;
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; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.12 ne sme družba opravljati revizij-
ske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-203494
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00276 z dne 23. 3. 1998
pri subjektu vpisa TRGOSTROJ, trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Bezena 5a, 2342
Ruše, pod vložno št. 1/01113/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5298806
Firma: TRGOSTROJ, družba za trgovi-

no, posredništvo in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 1998:

45110 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 45210 Splošna gradbena dela; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-

lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
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; 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
65210 Finančni zakup (leasing); 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
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71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72200 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 92610
Obratovanje športnih objektov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro J 67.130 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pri de-
javnosti pod šifro K 74.120 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavno-
sti pod šifro K 74.140 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

NOVA GORICA

Rg-202302
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/01089 z dne 9. 2. 1998
pri subjektu vpisa PERLA, Podjetje za tr-
govino na debelo in drobno, Nova Gori-
ca, d.o.o., sedež: Ledine 161, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/01381/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izstop in
vstop družbenika in pripojitev k družbi KOM-
ET, d.o.o., Nova Gorica s temile podatki:

Matična št.: 5448336
Ustanovitelj: Kante Franc, izstop 5. 12.

1997; Kante Boris, Nova Gorica,
Ul. 15. septembra 1, vstop 5. 12. 1997,
vložek 2,013.300 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Pripojitev k družbi KOMET, Podjetje za
prodajo na debelo, zastopanje in opravlja-
nje ostalih komercialnih poslov, d.o.o., No-
va Gorica, na podlagi pripojitvene pogodbe
z dne 9. 12. 1997.

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

Rg-202303

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/01088 z dne 9. 2. 1998 pri
subjektu vpisa KOMET, Podjetje za proda-
jo na debelo, zastopanje in opravljanje
ostalih komercialnih poslov, d.o.o., Nova

Gorica, sedež: Ledine 161, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/00289/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in spremembo poslovnega
deleža, razširitev dejavnosti in pripojitev druž-
be PERLA, d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5291232
Osnovni kapital: 8,495.300 SIT
Ustanovitelji: Kante Boris, Nova Gorica,

Ul. 15. september 1, vstop 1. 9. 19989,
vložek 8,495.300 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:
60230 Drug kopenski potniški promet;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu.

Pripojitev družbe PERLA, Podjetje za tr-
govino na debelo in drobno, Nova Gorica,
d.o.o., Ledine 161, Nova Gorica, na podla-
gi pripojitvene pogodbe z dne 9. 12. 1997.

Rg-202310
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00024 z dne 12. 2. 1998
pri subjektu vpisa GRADBENIK TOLMIN,
Podjetje za opravljanje gradbene dejav-
nosti, d.o.o., Tolmin, sedež: Poljubinj
89h, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/01520/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča izstop družbenikov in spremem-
bo poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5456550
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, izstop 26. 9. 1997;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, d.d., Ljubljana, izstop 26. 9.
1997; Modra linija 2, PID, d.d., Koper, iz-
stop 26. 9. 1997; Lovše Anton, Kobarid,
Robič 8, vložek 7,134.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Stergar Igor, Kobarid,
Volaričeva 9, vstop 24. 10. 1995, vložek
4,926.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Lovše Anton, Kobarid, Robič 8, vstop 26. 9.
1997, vložek 2,166.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja, Stergar Igor, Kobarid, Volari-
čeva 9, vstop 26. 9. 1997, vložek
1,444.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-202318
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00093 z dne 16. 2. 1998
pri subjektu vpisa ORBICON, Trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Manče, se-
dež: Manče 1a, 5271 Vipava, pod vložno
št. 1/02534/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5630355
Firma: ORBICON, Trgovsko podjetje,

d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: ORBICON, d.o.o., Aj-

dovščina
Sedež: 5270 Ajdovščina, Vipavska

cesta 4b
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Ivanič Klelija, Ajdovščina, IV. preko-
morske 4, imenovan 27. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1998:
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 trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
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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; 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;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila.

Rg-202341
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00045 z dne 24. 2. 1998
pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
TOMAŽIČ, Z.O.O., Vrhpolje, sedež: Vrh-
polje 77, 5271 Vipava, pod vložno
št. 1/03310/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zadružnika, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5818753
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA

TOMAŽIČ, z.o.o., Vrhpolje
Pravnoorg. oblika: zadruga
Ustanoviteljica: Tomažič Branko, izstop

31. 12. 1997; Tomažič Nadja, Vipava, Vrh-
polje 77, vstop 7. 11. 1993, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomažič Branko, razrešen 31. 12.
1997; direktor Tomažič Jože, Vipava, Vrh-
polje 77, imenovan 31. 12. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;

0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja teste-
nin; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 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; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov.

Rg-202343
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00127 z dne 24. 2. 1998
pri subjektu vpisa EVROSUL, Podjetje za
trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Vrtojba,
Laze 8, sedež: Laze 8, Vrtojba, 5290
Šempeter, pod vložno št. 1/00758/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5338174
Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1998:

1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 2451 Proizvodnja mil in pral-
nih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2466 Proizvodnja drugih kemič-
nih izdelkov, d.n.; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 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 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-
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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, trgovino,
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; 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 umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 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.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-202344
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00183 z dne 24. 2. 1998
pri subjektu vpisa MON-TE-CA, d.o.o., pod-
jetje za gradbena dela Idrija, sedež: Rož-
na 2a, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/02403/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5602416
Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1998:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo.

Rg-202345
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00119 z dne 24. 2. 1998
pod št. vložka 1/03778/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1271059
Firma: ALPE ŠPORT VANČAR, Družba

za turizem in trgovino, d.o.o., Bovec

Skrajšana firma: ALPE ŠPORT
VANČAR, d.o.o., Bovec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5230 Bovec, Trg golobarskih
žrtev 20

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Komac Goran, Bovec, Čez-

soča 10, vstop 23. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Komac Goran, imenovan 23. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1998:
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; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih 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; 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 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
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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; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Stori-

tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
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
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
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; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12, raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, opravlja družba
vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-202347
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00180 z dne 25. 2. 1998
pod št. vložka 1/03780/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277502
Firma: FIDAK, Finančno računovod-

ske storitve, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: FIDAK, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vinka Vo-

dopivca 29
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Koršič Zdenka, vložek

1,350.000 SIT in Koršič Branko, vložek
150.000 SIT, oba Nova Gorica, Vinka Vo-
dopivca 29, vstopila 13. 2. 1998, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Koršič Zdenka, Nova Gorica, Vin-
ka Vodopivca 29, imenovana 16. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1998:
4531 Električne inštalacije; 5115 Posred-
ništvo 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; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 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 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; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila.

Rg-202348
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00184 z dne 25. 2. 1998
pri subjektu vpisa TETRIS, Trgovina-stori-
tve-uvoz-izvoz, d.o.o., Kojsko, sedež: Koj-
sko 59, 5211 Kojsko, pod vložno
št. 1/03187/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, razširitev dejavnosti, spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje in spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5774551
Firma: TETRIS, Trgovina-stori-

tve-uvoz-izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: TETRIS, d.o.o.
Ustanovitelji: Golja Borut, izstop 30. 1.

1998; Da Ros Franco, Nervesa Della Batta-
glia, Italia, Osario 3, vstop 30. 1. 1998,
vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Mazzero Mauro, Nervesa della Bat-
taglia, Italia, Via XV Giugno N. 32, vstop
30. 1. 1998, vložek 735.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Debenjak Iztok, Do-
brovo, Kozana 89, vstop 30. 1. 1998, vlo-
žek 30.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Golja Borut, razrešen 30. 1. 1998;
direktor Debenjak Iztok, imenovan 30. 1.
1998, zastopa in predstavlja družbo brez
omejitev, razen za nakup in prodajo ne-
premičnin in najemanje kreditov, za kar
mora imeti predhoden sklep skupščine;
prokurist Da Ros Franco, imenovan 30. 1.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1998:
2030 Stavbno mizarstvo; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
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razen sedežnega; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 6521 Finančni zakup (leasing);
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-202351
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00116 z dne 26. 2. 1998
pri subjektu vpisa ŠPORTKAJAK-MINČ,
Gradbeništvo, trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Čezsoča Bovec, sedež: Čezsoča
12b, 5230 Bovec, pod vložno
št. 1/02076/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5563097
Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1998:

9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-202356
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00185 z dne 23. 2. 1998
pri subjektu vpisa SIRAKS, Računovodski
servis, svetovanje, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Iztokova 32, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/03514/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5901316
Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1998:

1730 Plemenitenje tekstilij; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo.

Rg-203314
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00222 z dne 9. 3. 1998
pri subjektu vpisa AGES, Ekonomske in
agencijske storitve, d.o.o., sedež: Delpi-

nova 12, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00643/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča vstop in izstop družbenikov in
spremembo poslovnih deležev, povečanje
kapitala ter uskladitev in razširitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5325382
Osnovni kapital: 6,121.000 SIT
Ustanovitelj: Blažič R. Vojko, izstop 8. 5.

1997; Blažič Gizela, izstop 2. 3. 1998; Ko-
delja Jelka, izstop 2. 3. 1998; Prinčič Voj-
ko, Nova Gorica, Gradnikove brigade 49,
vstop 10. 1. 1990, vložek 6,121.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1998:
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-203315

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00012 z dne 9. 3. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA OTLI-
CA, sedež: Otlica 48, 5270 Ajdovščina,
pod vložno št. 1/00084/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z odlokom
z dne 19. 12. 1996, skrajšano firmo, spre-
membo ustanovitelja, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5082536
Skrajšana firma: OŠ Otlica
Ustanovitelj: Skupščina občine Ajdovšči-

na, izstop 19. 12. 1996; Občina Ajdovšči-
na, Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, vstop
19. 12. 1996, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Li-
kar Marija, Ajdovščina, Goriška cesta 38,
razrešena 16. 1. 1997 kot ravnateljica in
imenovana za zastopnico, ki kot ravnateljica
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 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; 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobra-
ževanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-203319
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00016 z dne 10. 3. 1998
pri subjektu vpisa LIVING, Livarski inženi-

ring, d.o.o., sedež: Prvomajska 37, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03591/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
družbenika in spremembo poslovnega de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5939615
Ustanovitelji: Poberaj Anton, Solkan, Pio-

nirska 5, vstop 6. 3. 1996, vložek 780.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Rijavec
Ljubo, Nova Gorica, Cankarjeva 52, vstop
17. 12. 1997, vložek 360.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Ferjančič Aleksan-
der, Ajdovščina, Lokavec 128g, vstop
17. 12. 1997, vložek 360.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-203324
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00195 z dne 2. 3. 1998
pod št. vložka 1/03782/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277561
Firma: KONTROL-PIN, Proizvodnja

tehničnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: KONTROL-PIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5222 Kobarid, Gregorčiče-

va 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pastres Giacomo, Villa Ne-

grar, Via Vigolo 6, vstop 28. 1. 1998, vlo-
žek 495.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Pezzoli Luigi, Negrar, Via Strada del
Recioto 10, vstop 28. 1. 1998, vložek
510.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Turazza Elio, Arbizzano, Via S. Mateo 8,
vstop 28. 1. 1998, vložek 495.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kravanja Damijana, Kobarid, Jan-
ka Uršiča 8, imenovana 28. 1. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev, razen v primeru
sklepanja poslov, katerih vrednost je večja
od 1,000.000 SIT, ko je za veljavnost posla
potrebno predhodno pisno soglasje vsaj
dveh družbenikov.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1998:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
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73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-203327
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00206 z dne 2. 3. 1998
pri subjektu vpisa TEHNO-TRADE, Družba
za tehnično-tehnološke storitve, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Marušičeva 6, 5000
Nova Gorica pod vložno št. 1/00772/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika in spremembo poslovnega de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5337852
Ustanoviteljica: Filej Jože, izstop 22. 1.

1998; Filej Miranda, Šempeter, Podmark
10, vstop 21. 3. 1990, vložek 1,548.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-203334
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00219 z dne 5. 3. 1998
pri subjektu vpisa TEKNO, trgovina, d.o.o.,
sedež: Partizanska 9, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/01414/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vstop družbeni-
ka in spremembo poslovnega deleža, razši-
ritev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5451566
Ustanovitelja: Črvič Stanislav, Šempeter,

Bratuževa 14, vstop 19. 9. 1990, vložek
834.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Valantič Flavija, Nova Gorica, Pod gričem
21, vstop 2. 3. 1998, vložek 834.500 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1998:
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-203335

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00209 z dne 5. 3. 1998
pri subjektu vpisa INGOCEP, inženiring,
projektiranje, izvajanje, d.o.o., Šempe-
ter, sedež: Bratuževa 15, 5290 Šempe-
ter pri Gorici, pod vložno št. 1/03383/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5835488
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Andrić Mladen, razrešen 30. 9.
1997; direktorica Črv Teja, Dobravlje, Veli-
ke Žablje 46, imenovana 1. 10. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev, razen pri: na-
kupu in odtujitvi nepremičnin in osnovnih
sredstev družbe in pri zaposlovanju delovne
sile. V navedenih primerih mora direktorica
pridobiti soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene

namene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina;
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 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;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 28511 Galvaniza-
cija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Recikla-
ža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 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
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; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 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; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6420 Telekomunikacije;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve in kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-203339
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00152 z dne 5. 3. 1998

pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA KO-
ZARA NOVA GORICA, sedež: Kidričeva
35, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00111/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z odlokom z dne
30. 1. 1997, skrajšano firmo, spremembo
ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5086191
Skrajšana firma: OŠ KOZARA
Ustanovitelji: Skupščina občine Nova

Gorica, izstop 30. 1. 1997; Mestna občina
Nova Gorica, Nova Gorica, Trg Edvarda Kar-
delja 1, vstop 30. 1. 1997, odgovornost:
odgovarja do določene višine; Občina Br-
da, Dobrovo, Trg 25. maja 2, vstop 30. 1.
1997, odgovornost:  odgovarja do določe-
ne višine; Občina Kanal, Kanal, Trg svobo-
de 23, vstop 30. 1. 1997, odgovornost:
odgovarja do določene višine; Občina Mi-
ren-Kostanjevica, Miren, Miren 129, vstop
30. 1. 1997, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Batistič Jožef, Šempeter pri Gorici,
V Mlinu 3, razrešen 26. 5. 1996 kot ravna-
telj ter dne 27. 5. 1996 imenovan za za-
stopnika, ki kot ravnatelj zastopa šolo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1998:
60230 Drug kopenski potniški promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje; 80103 Dejavnost zavodov za izobraže-
vanje otrok z motnjami v razvoju.

Rg-203341
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00042 z dne 6. 3. 1998
pri subjektu vpisa INTEGRAL, Avtobusni
promet PRIMORSKA, d.o.o., sedež: Vod-
nikova 2, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/00728/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev, razširitev dejavnosti in spre-
membo članov nadzornea sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5107750
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 3. 2. 1995,
vložek 5,360.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hrovat Anton, Ljubljana, Ce-
lovška 99b, vstop 3. 2. 1995, vložek
680.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Čuk Robert, Spodnja Idrija, Meline 1, vs-
top 18. 8. 1995, vložek 480.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Albreht Roman,
Spodnja Idrija, Ledinske krnice 6, vstop
3. 2. 1995, vložek 680.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Carli Dušan, Tolmin,
Zatolmin 68, vstop 3. 2. 1995, vložek
680.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Čefarin Mirko, Cerkno, Jazne 27, vstop
3. 2. 1995, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Erjavec Silvester, Idri-
ja, Čekovnik 3, vstop 3. 2. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Eržen Milan, Cerkno, Gorenji Novaki 65,
vstop 3. 2. 1995, vložek 680.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Jerman Silvo,
Cerkno, Bukovo 46, vstop 3. 2. 1995, vlo-
žek 680.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Klemenčič Silvester, Spodnja Idrija,
Gorenja Kanomlja 31, vstop 3. 2. 1995,
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vložek 680.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Lampe Mirko, Črni vrh nad Idrijo,
Zadlog 74, vstop 3. 2. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Lapajne Branko, Spodnja Idrija, Pečnik 8a,
vstop 3. 2. 1995, vložek 680.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Lipušček, An-
drej, Cerkno, Cesta OF 4, vstop 3. 2.
1995, vložek 680.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Močnik Albin, Cerkno, Dol.
Novaki 13, vstop 3. 2. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Skvarča Stanislav, Črni vrh nad Idrijo, Pred-
griže 43, vstop 3. 2. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Tušar Alojzij, Cerkno, Šebrelje 5, vstop
3. 2. 1995, vložek 680.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Uršič Janko, Spodnja
Idrija, Na griču 7, vstop 3. 2. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Velikanje Silvester, Idrija, Idrijske Krnice
26, vstop 3. 2. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Vidmar Dani-
lo, Spodnja Idrija, Mladinska 22, vstop
3. 2. 1995, vložek 680.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Vidmar Roman, Idrija,
Vojskarska 4, vstop 3. 2. 1995, vložek
680.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Vončina Pavel, Cerkno, Šabrelje 95, vstop
3. 2. 1995, vložek 680.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Frelih Viljem, Idrija,
Gradnikova 4, vstop 3. 2. 1995, vložek
540.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Jerman Ivan, Cerkno, Podlamišče 4a, vs-
top 3. 2. 1995, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Nanut Dragotin,
Idrija, Srebrničeva 40, vstop 3. 2. 1995,
vložek 950.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Felc Frančiška, izstop 13. 12.
1995; Felc Anton, Idrija, Vodnikova 26,
vstop 13. 12. 1995, vložek 180.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Felc Ivan, Ce-
lje, Erjavčeva 17, vstop 13. 12. 1995, vlo-
žek 180.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Felc Peter, Idrija, Vodnikova 26, vs-
top 13. 12. 1995, vložek 180.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Lazar Ber-
nard, Spodnja Idrija, Pečnik 16, vstop 3. 2.
1995, vložek 680.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Tušar Janez, Cerkno, Še-
brelje 15, vstop 3. 2. 1995, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Abram Vincenc, Cerkno, Orehek 21, vs-
top 3. 2. 1995, vložek 810.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Bogataj Zdenka,
Spodnja Idrija, Mladinska 3, vstop 3. 2.
1995, vložek 680.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Vidmar Miroslav, Spodnja
Idrija, Mladinska 3, vstop 3. 2. 1995, vlo-
žek 810.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Uršič Lucijan, Idrija, H. Frayerja 4,
vstop 3. 2. 1995, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Abram Pavel,
Cerkno, Močnikova 3, vstop 3. 2. 1995,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Božič Ivan, Cerkno, Straža 3a, vs-
top 3. 2. 1995, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Čuk Ivan, izstop
18. 8. 1995.

Člani nadzornega sveta: Jerman Ivan,
Tušar Alojz, Vončina Pavel, Vidmar Danilo
in Logar Jožef, izstopili 28. 11. 1997 ter
Tušar Alojzij in Furlan Jasmin, vstopila
28. 11. 1997 ter Močnik Albin, vstopil
2. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1998:
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-203342
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00062 z dne 11. 3. 1998
pri subjektu vpisa IMPULZ, Podjetje za sto-
ritve in zastopstva, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Gradnikove brigade 33, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/01567/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5471311
Člani nadzornega sveta: Gros Janez in

Lovše Tomaž, izstopila 28. 6. 1996; Pu-
šnar Radovan, izstopil 18. 12. 1997; Šubic
Anton in Jug Ana, vstopila 28. 12. 1996;
Zupan Adolf, vstopil 18. 12. 1997; Šešok
Dušan, izstopil 28. 6. 1996 ter ponovno
vstopil 28. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3220 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6420 Telekomunikacije;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-203346
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00210 z dne 12. 3. 1998
pod št. vložka 1/03785/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277022
Firma: INSTRUMENTATION TECH-

NOLOGIES, Načrtovanje, razvoj in inte-
gracija sistemov za pospeševalnike os-
novnih delcev, d.o.o.

Skrajšana firma: INSTRUMENTATION
TECHNOLOGIES, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5250 Solkan, Srebrničev trg 4a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Uršič Rok, Nova Gorica,

Sčedne 24, vstop 11. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Uršič Rok, imenovan 11. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1998:
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; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Rg-203349
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00231 z dne 16. 3. 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 popravo sklepa opr. št. Srg
169/98 z dne 26. 2. 1998 z vpisom pravil-
nega datuma izstopa družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5588006
Ustanovitelj: Ferjančič Valter, Nova Gori-

ca, Tominčeva 6, izstop 14. 1. 1998, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-203347
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00068 z dne 13. 3. 1998
pri subjektu vpisa VELB MOČNIK & CO.,
Gradbeno in trgovsko podjetje, d.n.o.,
Cerkno, sedež: Cesta OF 4, 5282 Cerk-
no, pod vložno št. 1/01966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.n.o. v d.o.o., spremembo firme, skraj-
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šane firme, sedeža, izstop družbenika, po-
večanje kapitala, uskladitev dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5556848
Firma: VELB, Družba za gradbeništvo,

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

govornostjo
Sedež: 5282 Cerkno, Cvetkova uli-

ca 15
Osnovni kapitl: 1,517.500 SIT
Ustanovitelj: Močnik Alojzij, Cerkno, Ce-

sta OF 4, vstop 13. 12. 1991, vložek
1,517.500 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Močnik-Dovnik Anita, izstop 5. 1.
1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Močnik Alojzij, razrešen 5. 1.
1998 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; družbenica Moč-
nik-Dovnik Anita, razrešena 5. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in
drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna 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 in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-203348
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00227 z dne 16. 3. 1998
pod št. vložka 1/03789/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277081
Firma: ZAPONKA, Proizvodnja, mon-

taža, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ZAPONKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5292 Renče, Arčoni 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Scipioni Bruno, Verona, Via

Giovanni Amendola 19, vstop 5. 3. 1998,

vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Scipioni Bruno, imenovan 5. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Čermelj Andrejka, Nova Gorica,
XXX. divizije 17, imenovana 5. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
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; 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; 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 drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-

govina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6521 Finančni zakup (leasing).

Rg-203352
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00228 z dne 18. 3. 1998
pod št. vložka 1/03790/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277804
Firma: BOSKAM, Trgovina, posredo-

vanje, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BOSKAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5211 Kojsko, Podsabotin 44
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Krt Bojan, Kumar Alan in

Kumar Beti, vsi Kojsko, Podsabotin 44,
vstopili 3. 3. 1998, vložili po 500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krt Bojan, imenovan 3. 3. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Ku-
mar Alan, imenovan 3. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 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; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 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; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
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koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 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; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74831 Prevajanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov.

Rg-203354
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00236 z dne 19. 3. 1998
pri subjektu vpisa AVTOMAGAZIN, Trgov-
sko in servisno podjetje Nova Gorica,
d.o.o., sedež: Branik 87, 5295 Branik,
pod vložno št. 1/02495/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5616603
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska

ceta 16a.

Rg-203357
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00221 z dne 20. 3. 1998
pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO –
CEMENT, d.o.o., Anhovo, sedež: Anho-
vo, 5210 Anhovo, pod vložno
št. 1/01737/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo pooblastil zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5513758
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vidič Ivan, Kanal, Gradnikova 18, raz-
rešen 1. 3. 1998 in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa in predstavlja družbo
nasproti tretjim osebam brez omejitev. Za
pravne posle: 1. katerih vrednost presega
10.000 DEM v tolarski protivrednosti na
dan sklenitve posla in 2. ne glede na vred-

nost posla, kadar daje ustanovitelj za izved-
bo ali kreditiranje posla garancije ali take
posle kreditira, ki se nanašajo na: pridobi-
vanje, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin ter drugih pomembnejših osnovnih sred-
stev, katerih vrednost presega 10.000 DEM
v tolarski protivrednosti na dan sklenitve po-
sla ter za 3. dajanje ali prevzemanje garan-
cij ter dajanje in najemanje posojil, ki prese-
gajo zneske iz 1. točke in za 4. nakup,
prodajo ali drugačno odtujitev deležev, je
potrebno predhodno soglasje poslovodne-
ga organa ustanovitelja.

Rg-203358
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00060 z dne 20. 3. 1998
pri subjektu vpisa MANUFAKTURA, Trgov-
sko podjetje, d.d., Nova Gorica, sedež:
Kidričeva 18, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00065/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti,
spremembo članov nadzornega sveta in
spremembo statuta z dne 25. 11. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5025168
Člani ndzornega sveta: Dornik Danica,

izstop 25. 11. 1997 ter Blažič Katja, vstop
25. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1998:
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-203360
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00092 z dne 23. 3. 1998
pri subjektu vpisa REMONT, Gradbeno
podjetje, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Pot v
Žapuže 9, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/01807/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje kapitala in spremem-
bo poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5512069
Osnovni kapital: 15,311.686 SIT
Ustanovitelja: Jež Matevž, Vipava, Slap

82, vstop 24. 7. 1991, vložek
6,305.595,10 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Uršič Božidar, Ajdovščina, Pot v Za-
puže 25, vstop 24. 7. 1991, vložek
8,449.450,90 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-203361
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00246 z dne 25. 3. 1998
prisubjekt uvpisa TRANSSABOTIN, Trans-
port-agencija, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/03702/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča vstop in
izstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 1197584
Ustanovitelj: Pišot Aleš, izstop 13. 2.

1998; Gomišček Ciril, Nova Gorica, Ul. bra-
tov Hvalič 60, vstop 13. 2. 1998, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-203364
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00255 z dne 26. 3. 1998
pri subjektu vpisa EDIL INŽENIRING, Inve-
sticijski inženiring, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/03417/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča vstop in izstop druž-
benika, spremembo zastopnika in spre-
membo pooblastil zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5867673
Ustanovitelja: EUROINVEST, gradbena

dejavnost, izvajanje, trgovina, d.o.o., Gr-
gar, izstop 27. 2. 1998; Melinc Edi, Koba-
rid, Stresova ulica 22, vstop 8. 9. 1994,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Figar Valter, Nova Gorica, Ulica
gradnikove brigade 27, vstop 27. 2. 1998,
vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Figar Valter, sedaj Nova Gorica, Uli-
ca gradnikove brigade 27, razešen 20. 3.
1998 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; Melinc Edi,
razrešen 20. 3. 1998 kot namestnik direk-
torja.

Rg-203365
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00253 z dne 26. 3. 1998
pri subjektu vpisa MIL-FLOR, Export-im-
port Nova Gorica, d.o.o., sedež: Klanec
23, 5250 Solkan, pod vložno
št. 1/00973/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, razširitev in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5373824
Firma: MIL-FLOR, Export-import, d.o.o.
Skrajšana firma: MIL-FLOR, d.o.o.
Sedež: 5293 Volčja Draga, Vogrsko 12
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1998:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in
sadjarstvo; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 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; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 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; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
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opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, 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; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-203366
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00241 z dne 26. 3. 1998
pod št. vložka 1/03791/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277260
Firma: TORA TRADE, Proizvodnja,

montaža, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TORA TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5211 Kojsko, Hum 61b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tomažič Rasto, Kojsko,

Hum 61b, vstop 10. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomažič Rasto, imenovan 10. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1998:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
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; 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, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-

sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo
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 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 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, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina 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 živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 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;
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 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
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
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 apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 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.; 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
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 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 do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-203370
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00188 z dne 30. 3. 1998
pri subjektu vpisa INKA PLUS, Trgovina
motornih vozil in koles, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Gregorčičeva 31, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/03448/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5884632
Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1998:

7440 Ekonomsko propagiranje; 7450 De-
javnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60 družba
opravlja samo dejavnost varovanja.

Rg-203371
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00187 z dne 30. 3. 1998
pri subjektu vpisa ALPSKI TURISTIČNI
CENTER KANIN, Bovec, d.o.o., sedež:
Dvor 43, 5230 Bovec, pod vložno
št. 1/00658/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča vstop in izstop družbenikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5098092
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, izstop 19. 12. 1997; KOMPAS
SKLAD 2 PID, d.d., Ljubljana, Dunajska 22,
vstop 19. 12. 1997, vložek 40,910.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; VIPA INVEST
SOČA, PID, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 7,
vstop 19. 12. 1997, vložek 49,180.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-203374
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00275 z dne 31. 3. 1998 pri
subjektu vpisa NELI, Podjetje za posredo-
vanje v prometu blaga in storitev, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Strma pot 8, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/02928/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5733898
Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1998:

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 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
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 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-

nalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalniš-
tvu in pokojninskih skladih; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 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;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Vsebina

Sodni register 5229
Koper 5229
Kranj 5264
Ljubljana 5275
Maribor 5345
Nova Gorica 5387



Stran 5388 / Št. 53 / 30. 7. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

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

PREDPISI O CESTNEM
PROMETU
Zakon o varnosti cestnega prometa z uvodnimi pojasnili
Jakoba Hvastije, Mihe Kunstlerja in Vojka Robnika
in drugi predpisi

Zakon o varnosti cestnega prometa razvršča prometne nesreče, glede na posledice, v
štiri kategorije. Kako ravnati v teh primerih? Podrobnejši odgovor med drugim ponujajo
uvodna pojasnila v novi knjižici Zbirke predpisov, ki so jih napisali sodelavci Ministrstva
za notranje zadeve – avtorji zakonskega besedila.

Poleg zakona o varnosti cestnega prometa so objavljeni tudi drugi predpisi, ki so
neposredno povezani z njegovim izvajanjem. Za prevoznike je predvsem zanimiv
Zakon o prevozih v cestnem prometu, ki ga je državni zbor spremenil in dopolnil
junija letos. Kako sodniki za prekrške evidentirajo kazenske točke, govori Navodilo o
vodenju skupne evidence o številu izrečenih kazenskih točk storilcem prekr-
škov v cestnem prometu in o izrečenih ukrepih prenehanja veljavnosti vozni-
škega dovoljenja. Odgovor na vprašanje, kakšna je najvišja dovoljena hitrost na
posameznih cestah v Sloveniji, pa nam ponuja tudi Uredba o kategorizaciji državnih
cest, ki jo je spomladi letos izdala slovenska vlada.
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