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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

CELJE

Rg-200216
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00951 z dne 29. 10. 1997 pri
subjektu vpisa EUROING, inženiring in tr-
govina, d.o.o., sedež: Galicija 15a, 3310
Žalec, pod vložno št. 1/03091/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo družbenikov zaradi odsvojitve
poslovnega vložka, akta o ustanovitvi druž-
be in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5735319
Sedež: 3000 Celje, Cesta v Laško 22
Ustanovitelj: Bonajo Leopold, izstop

8. 11. 1995; Bonajo Aljoša, Celje, Cesta v
Laško 22, vstop 8. 11. 1995, vložek
1,621.566, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bonajo Leopold, razrešen 8. 11.
1995, direktor Bonajo Aljoša, imenovan
8. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1997:
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih koles,
trgovina s posameznimi deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z

mesom in mesnimi izdelki; 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; 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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-

no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 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; 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; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomska propaganda; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 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.; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Sodni register
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Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro J/67.13 le dejavnost menjalnic in
zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro
K/74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 11. 1995.

Rg- 201448
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00202 z dne 3. 11. 1997 pri
subjektu vpisa KAC, zaključna dela v grad-
beništvu in trgovini, d.o.o., sedež: Doboj-
ska 16, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/02297/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti z uredbo o standardni klasifikaciji de-
javnosti, spremembo sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5455499
Sedež: Celje, Sernečeva 10
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:

4511 Rušenje objektov in zemeljska del;
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; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles, tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-

sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim 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 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 1. 1997.

Rg-203047
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01370 z dne 15. 12. 1997 pod
vložno št. 1/06725/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča prenos iz OS Maribor,
spremembo družbenika, firme in sedeža,
nadzorni svet in spremembo akta o ustano-
vitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 1214390
Firma: FRANCK CELJE, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FRANCK CELJE,

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

govornostjo.
Sedež: 3000 Celje, Resljeva 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Potočnik Anton, izstop

28. 11. 1997; Franck prehrambena indu-
strija, d.d., Zagreb-Černomerec, Vodovod-
na 20, vstop 28. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Člani nadzornega sveta: Kmetovič Ivo,
Šošter Marija in Vodopija Breda, vstopili
28. 11. 1997.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 28. 11.
1997.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod
vl. št. 1/10251/00.

Rg-203048
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01108 z dne 1. 12. 1997 pri
subjektu vpisa BANKA VELENJE, d.d., Ve-
lenje, Bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, sedež: Rudarska 3, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/00499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5026202
Sprememba statuta z dne 3. 6. 1997.

Rg-203050
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00433 z dne 30. 12. 1997 pri
subjektu vpisa CIGRAD, gradbeno podjet-
je, d.o.o., sedež: Ravne 103c, 3325 Šo-
štanj, pod vložno št. 1/05945/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5814332
Sedež: Šoštanj, Ravne 4
Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1997:

2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 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; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
del; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
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dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za 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; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

Pod šifri dejavnosti 67.13 samo menjal-
nice in zastavljalnice.

Sklep o spremembi akta o ustanovitvi z
dne 6. 10. 1997.

Rg-203052
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00829 z dne 23. 12. 1997 pod
vložno št. 1/06719/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195557
Firma: STEKLARSKI HRAM, trgovina,

gostinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: STEKLARSKI HRAM,

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

govornostjo.
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Ul. tal-

cev 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Steklarska “Rogaška”,

d.d., Rogaška Slatina, Ul. talcev 1, vstop
15. 5. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jordan Valter, Podplat, Krtince 11a,
imenovan 21. 5. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 18210 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 21210 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 21250 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 26130

Proizvodnja votlega stekla; 26150 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 29560 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene;
45110 Rušenje objektov in zemeljska del;
45210 Splošna gradbena dela; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 51150 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 51350 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 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; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52240
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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52630 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-

stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnica; 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); 60240
Cestni tovorni promet; 63120 Skladišče-
nje; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 72300 Obdelava po-
datkov; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 74700 Čiščenje stavb; 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.;
85325 Dejavnost invalidskih podjetij;
92521 Dejavnost muzejev.

Pri dejavnosti G/52.488 vse, razen orož-
ja in streliva, pri dejavnosti K/74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti, pri dejavnosti
K/74.60 vse, razen poizvedovalne dejav-
nosti in dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-203053
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00896 z dne 2. 12. 1997 pod
vložno št. 1/06716/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev javnega za-
voda s temile podatki:

Matična št.: 5986567
Firma: MLADINSKI CENTER VELENJE,

kultura in izobraževanje, Šaleška cesta
3, Velenje

Skrajšana firma: MLADINSKI CENTER
VELENJE

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3320 Velenje, Šaleška ce-

sta 3
Ustanoviteljica: Mestna občina Velenje

– omejeno subsidiarno, Velenje, Titov trg 1,
vstop 5. 11. 1996, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovač Peter, Velenje, Šaleška 2/b,
imenovan 14. 11. 1996, zastopa zavod
brez omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d. n., 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti.

Rg-203054
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01069 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa BIO BLISK, podjetje za
vzdrževanje snage, d.o.o., Velenje, Kav-
če 16/c, sedež: 16/c, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/02813/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo akta o



Stran 5496 / Št. 55 / 6. 8. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ustanovitvi d.o.o., ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5494290
Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1997:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska del; 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-
pravilo 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; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni tranpost; 6311 Prekladanje;

6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7413 Ra-
ziskovanje 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; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov, pri dejavnosti
G/52.488 vse, razen orožja in streliva.

Spememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 16. 10. 1997.

Rg-203055
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01242 z dne 4. 12. 1997 pod
vložno št. 1/06718/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
skrajšane firme, spremembo pri zastopniku
ter akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5567122
Firma: AVTODELI REGNEMER, Trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: Avtodeli Regnemer,

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

govornostjo.
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 86
Osnovni kapital: 1,740.000 SIT
Ustanovitelji: Regnemer Gesellschaft

Mbh., Lendplatz 1-3, vstop 22. 5. 1991,
vložek 1,740.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Luk-
man Janko, Pesnica, Pesniški dvor 14, raz-
rešen 23. 9. 1997 kot prokurist in imeno-
van za direktorja in Pavličič Miran, Ptuj, Slo-
venskogoriška 17, razrešen in ponovno ime-
novan za direktorja 23. 9.1997, zastopata
družbo z omejitvami pri najemanju posojil ali
kreditov, ki presegajo v enem poslovnem
letu znesek v protivrednosti ATS 100.000,
pri sklenitvi in razvezi dolgoročnih zavezajo-
čih poslov, kot na primer najemnih, zakup-
nih in leasinških pogodb, če presega vsota
obveznosti, ki izhajajo iz takšnih pogodb,
protivrednost po posamezni višini ATS
100.000, za vsako investicijo, ki presega
protivrednost ATS 100.000, ter za vse skup-
ne investicije za vsako posamezno poslov-
no leto, če presegajo le-te protivrednost
zneska ATS 200.000. Za veljavno sklenitev
poslov v primeru omejitev je potrebno pisno
soglasje družbenika. Pisno soglasje druž-
benika pomeni tudi podpis družbenika na
listini o sklenjenem poslu, ter prokurist Sed-
laček Rudolf, Graz, Rudolfstrasse 3, ime-
novan 28. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
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vzdrževanje in popravila motornih koles, tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 1. 10. 1997.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register s skle-
pom sodišča Maribor Srg 1565/91 z dne
13. 9. 1991.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je bila vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Ptuj Srg 96/00096 z dne
23. 5. 1996.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod vl.
št. 1/9526/00.

Rg-20356
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01219 z dne 9. 12. 1997 pod
vložno št. 1/06720/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227459
Firma: ZPC, Zgornjesavinjski podjet-

niški center, d.o.o.
Skrajšana firma: ZPC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo.
Sedež: 3330 Mozirje, Savinjska ce-

sta 39
Osnovni kapital: 2,280.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Mozirje, Mozirje,

Savinjska cesta 7, vložila 280.000 SIT, Ob-
čina Nazarje, Nazarje, Savinjska cesta 4,
vložila 280.000 SIT, Občina Gornji Grad,
Gornji Grad, Attemsov trg 3, vložila 280.000
SIT, Občina Ljubno, Ljubno ob Savinji, Ce-
sta v Rastke 12, vložila 280.000 SIT, Obči-
na Luče, Luče ob Savinji, Luče 106, vložila
280.000 SIT, Območna obrtna zbornica
Mozirje, Mozirje, Savinjska cesta 43, vložila
280.000 SIT, EPSI – Podjetje za turizem,
propagando in fotografijo, d.o.o., Mozirje,
Savinjska cesta 43, vložil 200.000 SIT, VIS-
ING, ekonomika-organizacija, trgovanje-za-
stopanje, izdelki-storitve, d.o.o., Mozirje,
Praprotnikova 12, vložil 200.000 SIT, Rudi

Hramec, s.p., Poslovno svetovanje in stori-
tve, Mozirje, Praprotnikova ulica 12, vložil
200.000 SIT; vsi vstopili 4. 3. 1997, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hramec Rudi, imenovan 4. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje.

Pri dejavnosti K/74.12 vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-203059
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01055 z dne 31. 12. 1997  pri
subjektu vpisa GORENJE TRGOVINA,
d.o.o., Velenje, Prešernova 8, sedež: Pre-
šernova 8, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/04376/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, de-
javnosti in zastopnika, povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5629918
Firma: GORENJE TRGOVINA, d.o.o.,

Velenje, Partizanska 12
Sedež: 3320 Velenje, Partizanska 12
Osnovni kapital: 32,476.000 SIT
Ustanovitelj: Gorenje gospodinjski apa-

rati, d.o.o., Velenje, Partizanska 12, izstop
31. 12. 1997; Gorenje, gospodinjski apa-
rati, delniška družba, Velenje, Partizanska
12, vstop 31. 12. 1997, vložek
32,476.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lončarič Vojko, razrešen 19. 5.
1997, direktor Turk Vincenc, Velenje, Ce-
sta Františka Foita 8, imenovan 19. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,

tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 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; 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; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Pri dejavnosti K/74.12 vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-23062
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01168 z dne 31. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM VE-
LENJE, sedež: Vodnikova 1, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/06218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzemnem zavodu, spremembo ustanovi-
teljice ter dejavnostiin uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5820456
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Ustanoviteljica: Skupščina občine Vele-
nje, izstop 10. 9. 1996; Mestna občina Ve-
lenje, Velenje, Titov trg 1, vstop 10. 9.
1996, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupančič Jože, Velenje, Kidričeva
17, imenovan 29. 6. 1993, zastopa zavod
neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1997:
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 85121 Os-
novna zdravstvena dejavnost; 85122 Spe-
cialistična ambulantna dejavnost; 85130 Zo-
bozdravstvena dejavnost; 85141 Samostoj-
ne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.

Pripojitev Zobozdravstva Velenje (reg.
vl. 1/06217/00) na podlagi odloka o spre-
membah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje in
javnega zavoda Zobozdravstvo Velenje z
dne 10.9. 1996.

Rg-203060
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01053 z dne 31. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GORENJE ORODJARNA,
d.o.o., Velenje, Partizanska 12, sedež:
Partizanska 12, 3320 Velenje, pod vlož-
no št. 1/05350/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in za-
stopnika, povečanja osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 573578
Osnovni kapital: 222,075.931 SIT
Ustanovitelj: Gorenje, gospodinjski apa-

rati, delniška družba, Velenje, Partizanska
12, vstop 26. 3. 1993, vložek
222,075.931 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovač Marjan, Velenje, Stanetova 18,
imenovan 20. 4. 1993, zastopa družbo z
vsemi pooblastili brez omejitev; prokurist
Kovačič Matjaž, razrešen 14. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1997:
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi

bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 druge računalniške de-
javnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;

Pri dejavnosti K/74.12 vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-203063
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01164 z dne 31. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ZOBOZDRAVSTVO VELE-
NJE, sedež: Vodnikova 1, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/06217/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev pri prevze-
tem zavodu s temile podatki:

Matična št.: 5820529
Pripojitev k Zdravstvenem domu Velenje

na podlagi odloka o spremembah in dopol-
nitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Velenje in javnega zavoda
Zobozdravstvo Velenje z dne 10. 9. 1996.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemnega zavoda.

Rg-203065
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01058 z dne 31. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GORENJE I.P.C., Invalid-
sko podjetniški center, Podjetje za
storitve, d.o.o., Velenje, Partizanska 12,
sedež: Partizanska 12, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/02940/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov in dejavnosti, povečanja osnov-
nega kapitala, uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah in standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5498449
Firma: GORENJE I.P.C., Invalidsko

podjetniški center, d.o.o., Velenje, Parti-
zanska 12

Osnovni kapital: 22,196.000 SIT
Ustanovitelj: Gorenje gospodinjski apa-

rati, d.o.o., izstop 31. 12. 1997, Gorenje,
gospodinjski aparati, delniška družba, Vele-
nje, Partizanska 12, vstop 31. 12. 1997,
vložek 22,196.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plaskan Franc, Velenje, Cesta IV/24,
imenovan 1. 11. 1992, zastopa podjetje
neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1997:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2211 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;

5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 85325 Dejav-
nost invalidskih podjetij.

Pri dejavnosti K/74.60 brez poizvedo-
valne dejavnosti in dejavnosti zasebnih de-
tektivov.

Rg-203066
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01048 z dne 31. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GORENJE TURIZEM, TU-
RISTIČNA AGENCIJA, d.o.o., sedež: Ve-
lenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/04298/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev pri prevzeti
družbi s temile podatki:

Matična št.: 5643473
Skrajšana firma: Gornje Turizem,

d.o.o., Velenje, Partizanska 12
Ustanovitelji: Gorenje družbeni standard,

p.o., Velenje, Partizanska 12, vložil 4.080
SIT, Pušnik Janez, Mislinja, Šentilj 57, vložil
2.720 SIT in Lah Darinka, Velenje, Jenkova
19, vložila 1.200 SIT – vstopili 27. 2. 1992,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pušnik Janez, imenovan
22. 6. 1992, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Pripojitev h Gorenje gostinstvo, d.o.o.,
Velenje, Partizanska 12, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 13. 5. 1996.

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

Rg-203067
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/0154 z dne 31. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GORENJE GOSTINSTVO,
d.o.o., Velenje, Partizanska 12, sedež:
Partizanska 12, 3320 Velenje, pod vlož-
no št. 1/05181/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev pri prevzemni druž-
bi, spremembo družbenika in dejavnosti, po-
večanje osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5712467
Osnovni kapital: 281,624.000 SIT
Ustanovitelj: Gorenje gospodinjski apra-

ti, d.o.o., izstop 31. 12. 1997; Gorenje,
gospodinjski aparati, delniška družba, Vele-
nje, Partizanska 12, vstop 31. 12. 1997,
vložek 281,624.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1997:
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov, proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9234 Druge razvedrilne de-
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javnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Pripojitev Gorenje, Turizem, turistična
agencija, d.o.o., Velenje, Partizanska 12,
na podlagi sklepa o pripojitvi z dne 13. 5.
1996

Rg-203068
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01050 z dne 31. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GORENJE GOSPODINJSKI
APARATI, d.o.o., Partizanska 12, Vele-
nje, sedež: Partizanska 12, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/00621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzemni družbi in pripojitev pri prevzeti
družbi s temile podatki:

Matična št.: 5091187
Ustanovitelj: Gorenje, d.o.o., Velenje,

Partizanska 12, vstop 18. 2. 1993, vložek
187,443.778,20 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Pripojitev T.T.E., Tovarna tehničnih ele-
mentov, d.o.o., Velenje, Štrbenkova 10, na
podlagi sklepa o pripojitvi z dne 22. 6.
1995.

Pripojitev h Gorenje, družba z omejeno
odgovornostjo, Velenje, Partizanska 12, na
podlagi sklepa o pripojitvi z dne 13. 5.
1996.

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

Rg-203069
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01047 z dne 31. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GORENJE PROCESNA
OPREMA, d.o.o., Velenje, Partizanska
12, sedež: Partizanska 12, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/00623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5041252
Pripojitev h Gorenje, družba z omejeno

odgovornostjo, Velenje, Partizanska 12, na
podlagi sklepa o pripojitvi z dne 13. 5.
1996.

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

Rg-203070
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01046 z dne 31. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GORENJE FINANCE, pod-
jetje za finančno svetovanje in posredo-
vanje, d.o.o., Velenje, sedež: Prešernova
8, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/00520/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev pri prevzeti družbi s
temile podatki:

Matična št.: 5110661
Pripojitev h Gorenje, družba z omejeno

odgovornostjo, Velenje, Partizanska 12, na
podlagi sklepa o pripojitvi z dne 13. 5.
1996.

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

Rg-203071
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01045 z dne 31. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GOSTINSTVO PAKA, p.o.,
Velenje, Rudarska 1, sedež: Rudarska 1,

3320 Velenje, pod vložno št. 1/00628/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripoji-
tev pri prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5181810
Pripojitev h Gorenje, družba z omejeno

odgovornostjo, Velenje, Partizanska 12, na
podlagi sklepa o pripojitvi z dne 13. 5.
1996.

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

Rg-203072
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01056 z dne 31. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GORENJE INDUSTRIJSKA
OPREMA, d.o.o., Velenje, Partizanska
12, sedež: Partizanska 12, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/05349/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in zastopnika, povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5735386
Osnovni kapital: 139,748.203 SIT
Ustanovitelj: Gorenje, gospodinjski apa-

rati, delniška družba, Velenje, Partizanska
12, vstop 26. 3. 1993, vložek
139,748.203 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grudnik Rihard, Velenje, Kardeljev
trg 2/17, imenovan 20. 4. 1993, zastopa
družbo z vsemi pooblastili brez omejitev;
prokurist Kovačič Matjaž, razrešen 3. 4.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije;  4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni za-

kup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti K/74.12 vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-203073
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01057 z dne 31. 12. 1997 pri
subjektu vpisa LINEA, Stanovanjsko pod-
jetje, d.o.o., Velenje, Partizanska 12, se-
dež: Partizanska 12, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/03989/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, družbenikov in dejavnosti, povečanje
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5608848
Firma: LINEA, Stanovanjsko podjetje,

d.o.o., Velenje, Cesta Františka Foita 6
Skrajšana firma: LINEA, d.o.o., Velenje
Sedež: 3320 Velenje,Cesta Františka

Foita 6
Osnovni kapital: 4,260.304,75 SIT
Ustanovitelj: Gorenje gospodinjski apa-

rati, d.o.o., Velenje, Partizanska 12, ki je
izstopil 8. 6. 1992; Gorenje gostinstvo,
d.o.o., Velenje, Partizanska 12; Gorenje in-
validsko podjetniški center, d.o.o., Velenje,
Partizanska 12, in Gorenje raziskave in raz-
voj, Velenje, Partizanska 12, ki so izstopili
13. 5. 1996; Gorenje mali gospodinjski
aparati, d.o.o., Nazarje 120, ki je izstopilo
23. 8. 1996; Velcom, d.o.o., Velenje,
Foitova 8, ki je izstopil 14. 7. 1997; Gore-
nje commerce, d.o.o., Velenje, Partizanska
12; Gorenje procesna oprema, d.o.o., Ve-
lenje, Partizanska 12, in Gorenje finance,
d.o.o., ki so izstopili 31. 12. 1997. Gore-
nje, gospodinjski aparati, delniška družba,
Velenje, Partizanska 12, vložilo
3,468.740,13 SIT, Eko, d.d., Velenje, Štr-
benkova 10, vložil 411.971,39 SIT, Gore-
nje elektronika, d.o.o., Velenje, Partizanska
12, vložila 229.204,23 SIT, Naravno zdra-
vilišče Topolšica, d.o.o., Topolšica 77, vlo-
žilo 55.809,98 SIT, in Orbis, d.o.o., Vele-
nje, Partizanska 12, vložil 7.242,52 SIT, ki
so vstopili 1. 3. 1992, Gorenje servis,
d.o.o., Velenje, Partizanska 12, vložil
11.928,85 SIT, ki je vstopil 14. 7. 1997,
ter Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Dunajska 160, vložil 75.407,65
SIT, ki je vstopil 23. 8. 1996 – odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gjerkeš Franjo, imenovan
15. 5. 1992, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska del;
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-
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hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 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;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb.

Pri dejavnosti K/74.12 vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-203074
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01044 z dne 31. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GORENJE, družba z ome-
jeno odgovornostjo, Velenje, Partizan-
ska 12, sedež: Partizanska 12, 3320 Ve-
lenje, pod vložno št. 1/00461/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja, spremem-
bo firme, ustanoviteljev, kapitala, zastopni-
ka in dejavnosti, uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti in zakonom o gospo-
darskih družbah, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.d. ter člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5163676
Firma: GORENJE, gospodinjski apa-

rati, delniška družba, Velenje
Skrajšana firma: GORENJE, d.d., Ve-

lenje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3503 Velenje, Partizanska 12
Osnovni kapital: 12.200,000.000 SIT
Ustanovitelji: Gorenje gospodinjski apa-

rati, d.o.o., Velenje, Gorenje procesna
oprema, d.o.o., Velenje, TCL, Laboratorij
za preizkušanje in certificiranje, d.o.o., Ve-
lenje, in Gorenje, d.o.o., Velenje, izstopili
7. 4. 1997, Slovenski odškodninski sklad,
vložil 1.220,000.000 SIT, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
vložil 2.179,407.000 SIT, Sklad za razvoj,
vložil 2.440,000.000 SIT, udeleženci inter-
ne razdelitve, vložili 2.204,200.000 SIT,
udeleženci notranjega odkupa, vložili
1.729,949.000 SIT, delničarji, vložili
1.830,000.000 SIT, Sklad RS za razvoj –
za program notranjega odkupa, vložil
596,444.000 SIT – vstopili 7. 4. 1997, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
predsednik Stanič Jože, Laško, Na pristavi
24, ki od 17. 4. 1997 zastopa družbo sa-
mostojno z vsemi pooblastili brez omejitev
ter člani uprave Meh Borut, Velenje, Kersni-
kova 31, ki zastopa družbo za področje
ekonomike poslovanja skupaj s predsedni-
kom uprave, Vitežnik Ivan, Mežica, Fužinar-
ska pot 7, ki zastopa družbo za koordinaci-
jo PET skupaj s predsednikom uprave, in
Bahun Drago, Velenje, Uriskova 32, ki za-

stopa družbo za področje kadrov in kot de-
lavski direktor skupaj s predsednikom upra-
ve, imenovani 17. 4. 1997.

Člani nadzornega sveta: Atelšek Ivan,
Jančar Tomaž, Berločnik Rafko, Toplak Ju-
re, Kovač Marjan, Tomaž Aljoša, Šepič Ru-
di, Živko Janez, Rojc Emil in Kobal Peter,
vstopili 7. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 2822 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov in naprav; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4010 Oskrba z elektriko; 4020 Oskrba s
plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, 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 mate-
rialom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7411 Pravno svetovanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gih načini odstranjevanja trdih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih
naprav; 90005 Druge storitve javne higie-
ne; 92511 Dejavnost knjižnic; 92521 De-
javnost muzejev; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Pri dejavnosti K/74.12 vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Lastninsko preoblikovanje na podlagi so-
glasja Agencije RS za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo št. LP 01113/00967-1997/MV z
dne 9.9. 1997.

Pripojitev Gorenje Gospodinjski aparati,
d.o.o., Velenje, Partizanska 12, Gorenje
Procesna oprema, d.o.o., Velenje, Partizan-
ska 12, Gorenje Finance, d.o.o., Velenje,
Prešernova 8, Gostinstvo Paka, p.o., Vele-
nje, Rudarska cesta 1, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 24. 12. 1994 in skle-
pov o pripojitvi z dne 13. 5. 1996.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 55 / 6. 8. 1998 / Stran 5501

Rg-203076
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00325 z dne 17. 12. 1997 pri
subjektu vpisa FRANGROS, mednarodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Škofja vas, Za-
drobrova 35/b, sedež: Zadobrova 35/b,
3211 Škofja vas, pod vložno
št. 1/03789/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbene pogod-
be, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5586518
Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151

Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnica; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-

zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov.

Pri šifri dejavnosti 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Sklep o spremembi družbene pogodbe
z dne 16. 4. 1996

Rg-203077
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00330 z dne 17. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ČEPLAK, Čiščenje in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Efenkova 61, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/01370/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
in spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5349591
Osnovni kapital: 14,252.108,43 SIT
Ustanovitelj: Čeplak Jože, Velenje, Ce-

sta IX/17, vstop 15. 12. 1989, vložek
14,252.108,43, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sklep o spremembi akta o ustanovitvi z
dne 18. 4. 1996.

Rg-203079
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00362 z dne 17. 12. 1997 pri
subjektu vpisa MARK TRADE, transport in
trgovina, d.o.o., Škofja vas, Začret, n.h.,
sedež: Začret n.h., 3211 Škofja vas, pod
vložno št. 1/04623/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo akta o usta-
novitvi, spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5740355
Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1997:

4511 Rušenje objektov in zemeljska del;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
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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; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo 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;
62463 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 točilnica;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Sklep o spremembi družbene pogodbe
z dne 22. 4. 1996.

Rg-203080
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00446 z dne 29. 12. 1997 pri
subjektu vpisa NAMA, Trgovsko podjetje
veleblagovnica, Velenje, d.o.o., sedež:
Šaleška 21, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/03121/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5524776
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ribič Drago, razrešen 30. 4. 1996;
direktor Šmajgert Nikola, Maribor, Borštni-
kova 65, imenovan 1. 5. 1996, zastopa
družbo brez omejitev, razen za pridobitev
predhodnega soglasja družbenika za: skle-
nitev poslov, kadar vrednost posla presega
2,000.000 SIT; vse posle, ki konstituirajo
za družbo obveznosti, ki presegajo vred-
nost 2,000.000 SIT v zvezi z nakupom ali
prodajo nepremičnin, najemanjem ali daja-
njem posojil, dajanjem garancij, hipotekar-
nih ali kakršnihkoli jamstev za obveznosti
družbe in drugih oseb; sklepanje leasing
pogodb ali pogodb o dolgoročnih prodajah
in nabavah blaga, pogodb, ki se nanašajo
na pravice industrijske lastnine, ustanavlja-
nje podružnic in družb hčera, nakupe po-
slovnega deleža/delnic drugih podjetij, uva-
janje novih proizvodov in dejavnosti ali opu-
stitev dosedanjih; imenovanje delavcev s po-
sebnimi pooblastili.

Rg-203082
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01204 z dne 29. 12. 1997 pod
vložno št. 1/06733/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227815
Firma: GRAFIČNA REZILNA ORODJA

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

govornostjo.
Sedež: 3000 Celje, Trnoveljska ce-

sta 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kastelic Dragica in Kaste-

lic Srečko, oba iz Celja, Stanetova ulica 20,
vstopila 24. 10. 1997, vložila po 750.000
SIT; odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kastelic Dragica, imenovana
24. 10. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1997:
2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 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; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
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lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje.

Rg-203085
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00162 z dne 10. 12. 1997 pri
subjektu vpisa STING, inženiring, d.o.o.,
Šmarje pri Jelšah, Šmarje 167, sedež:
Šmarje 167, 3240 Šmarje pri Jelšah,
pod vložno št. 1/02755/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme, sedeža, družbenika in zastopnika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5494559
Firma: INDUSTRIA, Podjetje za

marketing in trgovino, d.o.o., Rogaška
Slatina

Skrajšana firma: INDUSTRIA, d.o.o., Ro-
gaška Slatina

Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Ivanov
hrib 8

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Stiplovšek Vinko, izstopil

30. 5. 1995; Jerković Dubravko, Rogaška
Slatina, Pod Bellevujem 32, Mlacović Du-
šan, Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega
odreda 3, in Grgurić Ljudevit, Zagreb, Maj-
stora Radovana 14, vstopili 30. 5. 1995,
vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stiplovšek Vinko, razrešen 30. 5.
1995; direktor Jerković Dubravko, imeno-
van 30. 5. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnica; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Rg-203090
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01383 z dne 18. 12. 1997 pri
subjektu vpisa UNICUS, varnostni inženi-
ring, d.o.o., sedež: Zadobrova 23, 3211
Škofja vas, pod vložno št. 1/01279/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5353769
Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:

6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev.

Rg-203096
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00173 z dne 18. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SIMPL, storitve in trgovi-
na, d.o.o., Dobrotinškova 18, Šentjur
pri Celju, sedež: Dobrotinškova 18,

3230 Šentjur pri Celju, pod vložno
št. 1/05582/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5762014
Firma: SIMPL, storitve in trgovina,

d.o.o., Drofenikova 16, Šentjur pri Celju
Sedež: 3230 Šentjur pri Celju, Drofe-

nikova 16
Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:

5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering).

Sklep o spremembi akta o ustanovitvi z
dne 24. 2. 1996.

Rg-203098
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/01000 z dne 17. 12. 1997 pod
vložno št. 1/06730/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev zavoda s te-
mile podatki:

Matična št.: 5929768
Firma: VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD,

Rogaška Slatina
Skrajšana firma: VVZ Rogaška Slatina
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Koz-

janskega odreda 2
Ustanoviteljica: Občina Rogaška Slatina

– omejeno subsidiarno, Rogaška Slatina,
Izletniška ulica 2, vstop 19. 8. 1995, odgo-
vornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Žolgar Irena, Rogaška Slatina, Tr-
žaški hrib 11, imenovana 31. 5. 1995, za-
stopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Ustanovitev zavoda je vpisana v sodni regi-
ster s sklepom sodišča Srg 95/01000 z dne
16. 12. 1997 po delitvi Vzgojno-varstvenega
zavoda Rogaška Slatina (reg. vl. 1/4350/00)
na štiri dele oziroma dva zavoda.

Rg-203099
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00955 z dne 15. 12. 1997 pod
vložno št. 1/06726/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanoviev javnega za-
voda s temile podatki:

Matična št.: 5924774
Firma: JAVNI ZAVOD OTROŠKI

VRTEC, ŠMARJE PRI JELŠAH
Skrajšana firma: OTROŠKI VRTEC

ŠMARJE PRI JELŠAH
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah,

Slomškova ulica 13
Ustanoviteljica: Občina Šmarje pri Jel-

šah – neomejeno subsidiarno, Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, vstop 23. 6. 1995,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Drofenik Marta, Podčetrtek, Imeno
9, imenovana 23. 6. 1995, zastopa zavod
brez omejitev kot vršilka dolžnosti ravnatelja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.
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Ustanovitev zavoda je vpisana v sodni
register s sklepom sodišča Srg 95/00955
z dne 15. 12. 1997 po delitvi Vzgoj-
no-varstvenega zavoda Rogaška Slatina
(reg. vl. 1/04350/00) na štiri dele oziroma
dva zavoda.

Rg-203102
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01210 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa INGRAD GRAMAT, Trgov-
ska in proizvodna družba, d.d., sedež:
Medlog 7, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04054/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta ter poveča-
nje kapitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5609887
Osnovni kapital: 528,764.000 SIT.
Sprememba statuta z dne 24. 10. 1997.

Rg-203106
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00357 z dne 16. 12. 1997 pod
vložno št. 1/06729/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča prenos iz OS v Krškem,
spremembo firme, sedeža in družbenika,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5498317
Firma: AERO PAPIROTI, vse iz papirja,

d.o.o.
Skrajšana firma: AERO PAPIROTI,

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

govornostjo.
Sedež: 3000 Celje, Ipavčeva 32
Osnovni kapital: 377,843.680 SIT
Ustanovitelj: Videm – Celuloza, papir in

papirni izdelki, Krško, d.o.o., v stečaju, iz-
stop 5. 10. 1995; Aero, d.d., Celje, Ipav-
čeva ul. 32, vstop 5. 10. 1995, vložek
377,843.680 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šauta Milena, Krško, Ul. Milke Ke-
rinove 7, imenovana 4. 6. 1991, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,

pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 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; 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 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;
6312 Skladiščenje.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Krškem, Boho-
ričeva 9, s firmo: PAPIROTI vse iz papirja,
Krško, d.o.o., Tovarniška 14, Krško, št.
vložka 1/01824/00.

Rg-203107
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00895 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SKLAD STAVBNIH ZEM-
LJIŠČ OBČINE ŽALEC, p.o., sedež: Ul.
Savinjske čete 5, 3310 Žalec, pod vlož-
no št. 4/00634/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5263581
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pred-

sednik Aškerc Anton, razrešen 27. 9. 1995;
predsednik Novak Stanislav, Polzela, Orova
vas 14, razrešen in ponovno imenovan 27. 9.
1995, ki zastopa sklad kot predsednik uprav-
nega odbora neomejeno, razen glede skle-
panja pogodb o zadevah administrativno-teh-
ničnega in finančno-računovodskega poslo-
vanja, pogodbe o oddaji del urejanja stavb-
nega zemljišča sklepa le na podlagi sklepa
upravnega odbora, pogodbe o oddaji stavb-
nih zemljišč pa le na podlagi odločitve komi-
sije za oddajanje stavbnih zemljišč ter pred-
sednik Dolar Marko, Žalec, Gotovlje 66A,
imenovan 27. 9. 1997, ki zastopa sklad kot
namestnik predsednika upravnega odbora
neomejeno, razen glede sklepanja pogodb
o zadevah administrativno-tehničnega in fi-
nančno-računovodskega poslovanja, pogod-
be o oddaji del urejanja stavbnega zemljišča
sklepa le na podlagi sklepa upravnega odbo-
ra, pogodbe o oddaji stavbnih zemljišč pa le
na podlagi odločitve komisije za oddajanje
stavbnih zemljišč.

Rg-203109
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00944 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa IZOBRAŽEVALNI CENTER
ŽELEZARNE ŠTORE, p.o., Štore, sedež:
Železarska 3, 3220 Štore, pod vložno
št. 1/02178/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, družbenike in osnovni kapi-
tal, spremembo firme in sedeža, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5421837
Firma: IZOBRAŽEVALNI CENTER

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

govornostjo.
Sedež: 3220 Štore, Cesta kozjanske-

ga odreda 2
Osnovni kapital: 13,091.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
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na,Kolodvorska ul. 15, vložil 1,309.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad,d.d.,Ljubljana,
Dunajska 22, vložil 1,309.000 SIT, Sklad
RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 3,562.000 SIT, Sklad RS za razvoj,
d.d., za program notranjega odkupa, Ljublja-
na, Kotnikova 28, vložil 4,164.000 SIT, Trat-
nik Gorazd, Celje, Valjavčeva ul. 5, vložil
1,304.000 SIT, Kramperšek Marta, Štore,
Prožinska vas 51b, vložila 317.000 SIT, Pre-
sker Henrik, Celje, Čopova ul. 23, vložil
417.000 SIT, Glavan Slava, Celje, Miličin-
skega ul. 9, vložila 367.000 SIT, Mernik Sta-
nislava, Podplat, Lemberg pri Šmarju 18, vlo-
žila 317.000 SIT in Špendl Jana, Celje, Va-
ljavčeva ul. 5, vložila 25.000 SIT – vložili
28. 4. 1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2223 Knjigoveštvo in dode-
lava; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7450 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Pri dejavnosti K/74.12 vse, brez revizij-
ske dejavnosti.

Lastninsko preoblikovanje na podlagi so-
glasja Agencije RS za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo št. LP 00661/01669-1997/MR.

Rg-203110
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04064 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KRALJIČ, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Škofja vas, Arclin 64/a,
sedež: Arclin 64/a, 3211 Škofja vas, pod
vložno št. 1/00975/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki iz sredstev družbe
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5311721
Osnovni kapital: 1,505.541 SIT
Ustanovitelja: Kraljič Marija, izstopila

20. 12. 1994, Kraljič Žurman Marija, vlo-
žila 602.216 SIT in Kraljič Jože, vložil
903.325 SIT, oba iz Škofje vasi, Arclin
64a, vstopila 20. 12. 1989, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Rg-203112
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03623 z dne 5. 12. 1997 pri
subjektu vpisa JAMBOR, podjetje za tr-
govsko, gostinsko in turistične storitve,
d.o.o., Vojnik, sedež: Ilovca 6, 3212 Voj-
nik, pod vložno št. 1/06192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme ter povečanje osnovnega kapitala
z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5615844

Firma: JAMBOR, podjetje za trgovske,
prevozne, gostinske in turistične stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana firma: JAMBOR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,676.867,20 SIT
Ustanovitelj: Senegačnik Ivan, Vojnik,

Ilovca 6, vstop 17. 9. 1993, vložek
1,676.867 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-203113
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04022 z dne 5. 12. 1997 pri
subjektu vpisa NAPETOST, Proizvodnja,
trgovina, servis in posredniški posli,
d.o.o., Celje, Cesta na grad 36, sedež:
Cesta na grad 36, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/01813/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo firme ter
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki in iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5379423
Firma: NAPETOST, proizvodnja, trgo-

vina, servis in posredniški posli, d.o.o.
Skrajšana firma: NAPETOST, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.832 SIT
Ustanovitelj: Kerk Anton, Celje, Cesta

na grad 36, vstop 16. 5. 1990, vložek
1,500.832 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-203117
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01153 z dne 3. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ATOMSKE
TOPLICE, d.d., sedež: Zdraviliška cesta
24, 3254 Podčetrtek, pod vložno
št. 1/01966/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala z
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5090822
Osnovni kapital: 1.183,146.000 SIT.

Rg-203120
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01473 z dne 1. 12. 1997 pod
vložno št. 1/06710/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev skupnosti
lastnikov stanovanj s temile podatki:

Matična št.: 5992508
Firma: SKUPNOST-SLOGA, Skupnost

lastnikov stanovanj in poslovnih prosto-
rov, 3000 Celje, Miklošičeva ul. št.04

Skrajšana firma: SKUPNOST-SLOGA,
skupnost lastnikov

Pravnoorg. oblika: s. l.
Sedež: 3000 Celje, Miklošičeva ul.

št. 04
Ustanoviteljica: Skupnost lastnikov – po

priloženem seznamu, Celje, Miklošičeva ul.
št. 04, vstop 21. 11. 1996, odgovornost:
ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Petauer Franc, Celje, Miklošičeva
ul. št. 04, imenovan 21. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1997:
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Rg-203118
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01093 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ATOMSKE

TOPLICE, d.d., sedež: Zdraviliška cesta
24, 3254 Podčetrtek, pod vložno
št. 1/01966/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5090822
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Renier Aleksander, Podčetrtek, Trš-
ka cesta 35, imenovan 9. 9. 1997, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torja.

Članica nadzornega sveta: Blažič Janez,
izstopil 20. 7. 1997; Jerič Metka, vstopila
20. 7. 1997.

Rg-203119
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01079 z dne 1. 12. 1997 pri
subjektu vpisa INGRAD PROJEKTIVNI
BIRO IN INŽENIRING, družba za projekti-
ranje in inženiring, d.d., sedež: Lava 7,
3000 Celje, pod vložno št. 1/04058/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5609933
Osnovni kapital: 20,414.000 SIT.

Rg-203525
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00355 z dne 27. 1. 1998 pri
subjektu vpisa CIVPP, čiščenje in vzdrže-
vanje poslovnih prostorov, d.o.o., Šo-
štanj, Tekavčeva 11, sedež: Tekavčeva
11, 3325 Šoštanj, pod vložno
št. 1/00978/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi,
spremembo firme ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5315506
Firma: ČIVPP, Podjetje za čiščenje,

upravljanje in vzdrževanje poslovnih pro-
storov, d.o.o., Šoštanj, Tekavčeva 11

Skrajšana firma: ČIVPP, d.o.o., Šoštanj,
Tekavčeva 11

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska del;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
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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 popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-

njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnica; 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; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90005 Druge storitve jav-
ne higiene; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Pri šifri dejavnosti 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Sklep o spremembi akta o ustanovitvi z
dne 18. 12. 1997.

Rg-203527
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00059 z dne 28. 1. 1998 pri
subjektu vpisa ELLE-BIRO, podjetje za fi-
nančne, računovodske in komercialne
storitve, d.o.o., Laško, Trubarjevo na-
brežje 3, sedež: Trubarjevo nabrežje 3,
3270 Laško, pod vložno št. 1/04792/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe, firme in sede-
ža ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5693284
Firma: ELLE-BIRO, finančne, računo-

vodske in komercialne storitve, d.o.o.,
Kidričeva 5, Laško

Skrajšana firma: ELLE-BIRO, d.o.o., Ki-
dričeva 5, Laško

Sedež: 3270 Laško, Kidričeva 5
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1998:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
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z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-

nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 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; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov, pri šifri dejavnosti
67.13 samo menjalnice in zastavljalnice, pri
šifri dejavnosti 74.12 vse, razen revizijske
dejavnosti, pri šifri dejavnosti 74.14 pa ra-
zen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Sklep o spremembi družbene pogodbe
z dne 19. 1. 1998.

Rg-203528
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00528 z dne 29. 1. 1998 pri
subjektu vpisa TOP MARK, storitve in tr-
govina, d.o.o., Žalec, Čopova 2, sedež:
Čopova 2, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/05462/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5774080
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dimitrijevič Milan, Žalec, Čo-

pova 2, vstop 5. 2. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1998:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1596 Proizvodnja piva; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5522 Storitve kampov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540

Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za spros-
titev, d. n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikarskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti; 9900 Eksteritorialne
organizacije in združenja.

Pri šifri dejavnosti 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov, pri šifri dejavnosti
92.71 pa samo prirejanje posebnih iger na
srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic.

Rg-203529
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00576 z dne 28. 1. 1998 pri
subjektu vpisa Q TRADE, Mednarodna tr-
govina in zastopstva, d.o.o., Velenje, se-
dež: Kavče 63, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/02914/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in spre-
membo poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5497264
Ustanovitelji: Šulek Drago, Velenje, Kav-

če 63, vstopil 15. 4. 1991, vložil
8,387.000 SIT, Jenko Mitja, Velenje, Ker-
nikova 29, vstopil 26. 6. 1995, vložil
1,355.166,68 SIT, Trofenik-Šulek Verena,
Velenje, Kavče 63, vstopila 1. 7. 1996, vlo-
žila 4,239.000 SIT, Šulek Peter, Velenje,
Kavče 63, vstopil 1. 7. 1996, vložil
3,636.000 SIT, Kržič Andrej, Velenje, Tav-
čarjeva 11, vstopil 1. 7. 1996, vložil
1,355.166,66 SIT, in Skok Viljem, Velenje,
Šaleška 2/c, vstopil 1. 7. 1996, vložil
1,355.166,66 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Sklep skupščine o spremembi družbeni-
kov z dne 1. 7. 1996.

Rg-203531
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00404 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa NJIVA, trgovinsko skladišč-
ne storitve, organiziranje transporta, iz-
voz-uvoz, d.o.o., sedež: Ložnica 45,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/02118/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
memo akta o ustanovitvi ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5421306
Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:

2413 Proizvodnja drugih anorganskih os-
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novnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih
organskih osnovnih kemikalij; 2415 Pro-
izvodnja gnojil in dušikovih spojin; 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 popravilo 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Sklep o spremembi akta o ustanovitvi z
dne 21. 5. 1996.

Rg-203534
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00028 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa MOST, podjetje za organi-
zacijo, upravljanje in informatiko, d.o.o.,
Zidani most, sedež: Zidani most 29d,
1432 Zidani most, pod vložno
št. 1/01088/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo družbenika in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5346380
Osnovni kapital: 19,746.000 SIT
Ustanovitelja: Šrot Boško, izstopil 1. 12.

1994; Matek Roman, vstopil 12. 12. 1989,
vložil 17,772.000 SIT, in Matek Tatjana,
vstopila 1. 12. 1994, vložila 1,974.000
SIT, oba iz Zidanega mosta, Zidani most
29d, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Matek Roman in Šrot Boško, razre-
šena 1. 12. 1994; direktorica Matek Tatja-
na, imenovana 1. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 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-
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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; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Rg-203539
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00883 z dne 30. 1. 1998 pri
subjektu vpisa CENTER ZA VARSTVO IN
DELO GOLOVEC, p.o., Na Golovcu 2,
Celje, sedež: Na Golovcu 2, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/00644/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o socialnem varstvu, spremem-
bo firme, ustanoviteljev in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5083664
Firma: CENTER ZA VARSTVO IN DELO

GOLOVEC
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, vstop 20. 5. 1993, odgovornost:
ostalo.

Dejavnost: vodenje, varstvo in organizi-
ranje zaposlitve pod posebnimi pogoji za
odrasle osebe z motnjami v duševnem in
telesnem razvoju; institucionalno varstvo
odraslih oseb z motnjami v duševnem in
telesnem razvoju; osebna pomoč in pomoč
na domu družinam odraslih oseb z motnja-
mi v duševnem in telesnem razvoju; oprav-
ljanje posebnih oblik priprav na zaposlitev;
zdravstvena nega in zdravstvena rehabilita-
cija; druga osnovna zdravstvena in speciali-
stična konziliarna dejavnost, skladno z nara-
vo dejavnosti Centra in mrežo javne
zdravstvene službe; proizvodnja in prodaja
lesnih, tekstilnih, papirnih in kovinskih izdel-
kov, proizvedenih v delavnicah pod poseb-
nimi pogoji, opravljanje storitev za naročni-
ke – kooperante; opravljanje uslužnostnih
storitev; proizvodnja vrtnih pridelkov in pro-
daja presežkov; prevozi potnikov in blaga
za naročnike; priprava in prodaja toplih obro-
kov.

Rg-203540
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00974 z dne 27. 1. 1998 pri
subjektu vpisa ELEKTRO CELJE, javno
podjetje za distribucijo električne ener-
gije, p.o., sedež: Vrunčeva 2a, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/00600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5223067
Dejavnost se razširi še na: izdelavo teh-

nične dokumentacije za graditev elektrodi-
stribucijskih objektov in naprav; investicij-
sko vzdrževanje elektrodistribucijskega
omrežja, objektov in naprav; izvajanje elek-
tričnih meritev.

Dejavnost je odslej: distribucija električ-
ne energije; nakup in prodaja električne
energije; proizvodnja električne energije; iz-
delava tehnične dokumentacije za graditev
elektrodistribucijskih objektov in naprav; in-
vesticijsko vzdrževanje elektrodistribucijske-
ga omrežja, objektov in naprav; izvajanje
električnih meritev.

Rg-203541
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04792 z dne 21. 1. 1998 pri
subjektu vpisa SUB SOLE, d.o.o., Pro-
izvodno podjetje, Celje, Resljeva 18, se-
dež: Resljeva 18, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/03271/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5557151
Ustanovitelja: Uratarič Breda in Mravlak

Tanja, izstopili 30. 12. 1994, Škorja Marje-
ta, izstopila 7. 6. 1994, Gračnar Irma, iz-
stopila 1. 8. 1994, Napret Mojca in Cigler
Stanislav, izstopila 30. 12. 1994; Marovt
Janez, Braslovče, Parižlje 17 in SUB SOLE,
d.o.o., Proizvodno podjetje Celje, Celje,
Resljeva 18, vstopila 30. 12. 1994, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Rg-203542
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04550 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJE, Toplotne čr-
palke, d.o.o., Titovo Velenje, Partizan-
ska 12, sedež: Partizanska 12, 3320

Titovo Velenje, pod vložno
št. 1/01365/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah ter spremembo sede-
ža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5342074
Firma: GORENJE TOPLOTNE ČRPAL-

KE, d.o.o., Velenje, Partizanska 4
Sedež: 3320 Velenje, Partizanska 4.

Rg-203543
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00993 z dne 15. 1. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJE TOPLOTNE ČR-
PALKE, d.o.o., Velenje, Partizanska 4,
sedež: Partizanska 4, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/01365/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5342074
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šacer Franc, razrešen 31. 8. 1995,
direktor Osolnik Bojan, Velenje, Škale 182,
imenovan 31. 8. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-203545
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00945 z dne 13. 1. 1998 pri
subjektu vpisa NAMA, Trgovsko podjetje
veleblagovnica Velenje, d.o.o., sedež:
Šaleška 21, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/03121/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5524776
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šmajgert Nikola, razrešen 30. 7.
1997, direktor Tavčar Tevž, Ljubljana, Štre-
kljeva ul. 6, imenovan 30. 7. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-203546
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00491 z dne 13. 1. 1998 pod
vložno št. 1/06740/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev gospodar-
skega interesnega združenja s temile po-
datki:

Matična št.: 5881544
Firma: PODJETNIŠKI CENTER ŽALEC
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje.
Sedež: 3310 Žalec, Savinjske čete 5
Ustanoviteljici: Občina Žalec, Žalec, Sa-

vinjske čete 5, in Zbornica zasebnega go-
spodarstva Žalec, Žalec, Levstikova ulica 2,
vstopili 6. 2. 1997, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik Basle Danilo, Žalec, Bevkova
ul. 12, imenovan 12. 3. 1997, zastopa
združenje brez omejitev kot predsednik
upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
8042 Drugo izobraževanje; 9111 Dejavnost
poslovnih in delodajalskih združenj.

Rg-203550
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00061 z dne 8. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa JUTRO, trgovina, proizvodnja
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in storitve, d.o.o., Mozirje, sedež: Rade-
gunda 57, 3330 Mozirje, pod vložno
št. 1/04283/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in družbeni-
kov, povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnika ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5655501
Sedež: 3330 Mozirje, Na Gradišču 18
Osnovni kapital: 1,540.422,50 SIT
Ustanovitelj: Jurak Trogar Marija, izstop

30. 1. 1995, Zagoričnik Matjaž, Mozirje,
Na Gradišču 18, vstop 30. 1. 1995, vložek
1,540.422,50 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jurak Trogar Marija, razrešena
30. 1. 1995, direktor Zagoričnik Matjaž,
imenovan 30. 1. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1998:
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje.

Rg-203551
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03874 z dne 8. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ŽELEZARNA ŠTORE – PRO-
STAND, d.o.o., Štore, podjetje za pro-
jektno svetovanje in stanovanjsko de-
javnost, sedež: Železarska cesta 3,
3220 Štore, pod vložno št. 1/03242/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo pri zastopniku in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.:5545684
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Slovenske železarne –

Valji, d.o.o., Železarska 3, Štore, Sloven-
ske železarne – Železarna Štore – Jeklo,
d.o.o., Štore, Železarska 3, in Slovenske
železarne – ITRO, d.o.o., Štore, Železar-

ska 3, izstopile 28. 11. 1994; Slovenske
železarne – Livarna, d.o.o., Štore, Železar-
ska 3, vstopila 16. 11. 1993, vložila
10.000 SIT, in Slovenske železarne, d.o.o.,
Ljubljana, Gerbičeva 98, vstopile 28. 11.
1994, vložile 1,490.000 SIT –odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fra-
nulič Anton, Štore, Cesta Kozjanskega odre-
da 6, razrešen 9. 3. 1995 kot zastopnik
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1998:
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska del; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnica; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;

7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 vse, razen revizij-
ske dejavnosti.

Rg-203554
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00082 z dne 30. 1. 1998 pri
subjektu vpisa MITEX, podjetje za trgovi-
no na debelo in drobno, d.o.o., Šmarje
pri Jelšah, sedež: Šmarje pri Jelšah
št. 182, 3240 Šmarje pri Jelšah, pod
vložno št. 1/03010/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in se-
deža, spremembo in uskladitev dejavnosti z
uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti,
spremembo zastopnikov ter družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5510015
Firma: MITEX, trgovina in storitve,

d.o.o., Šmarje pri Jelšah
Skrajšana firma: MITEX, d.o.o., Šmarje

pri Jelšah
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Celj-

ska 2
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Završnik Špela, Šmarje pri Jelšah,
Celjska 2, imenovana 12. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 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-
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;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
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ska del; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 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, tehnični
preizkusi in analize; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti K/74.14 vse, razen arbi-
traže in posredovanja pri pogajanjih med
managerji in delavci.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 24. 3. 1997.

Rg-203555
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01485 z dne 30. 1. 1998 pri
subjektu vpisa LIMUZINA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Šentjur, Proseniško 24e, se-
dež: Proseniško 24e, 3230 Šentjur, pod
vložno št. 1/03832/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme ter akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5599474
Firma: KAPITOL NEPREMIČNINE,

agencija za posredništvo v prometu z
nepremičninami, d.o.o.

Skrajšana firma: KAPITOL NEPREMIČ-
NINE, d.o.o.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 23. 12.
1997.

Rg-203558
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 93/04384 z dne 28. 1. 1998 pri
subjektu vpisa GAMEN, podjetje za trgo-
vino in proizvodnjo, d.o.o., Pristava 23,
Pristava pri Mestinju, sedež: Pristava 23,
3253 Pristava pri Mestinju, pod vložno
št. 1/05365/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev aktov z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5888581

Osnovni kapital: 1,647.540 SIT
Ustanovitelj: Lončarič Gojko, Pristava pri

Mestinji, Pristava 23, vstop 2. 2. 1993, vlo-
žek 1,647.540 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2754 Litje drugih neželeznih ko-
vin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 3310 Proizvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3512 Proizvodnja in popravi-
lo čolnov za razvedrilo in šport; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska del; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5530 Gostinske storitve prehrane;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje.

Pri dejavnosti K/74.12 vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-293561
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01400 z dne 28. 1. 1998 pri
subjektu vpisa VRTNARSTVO IN SERVIS
ROGAŠKA, d.o.o., vrtnarstvo, cvetli-
čarstvo in vzdrževanje, sedež: Zdraviliški
trg št. 8, 3250 Rogaška Slatina, pod vlož-
no št. 1/01451/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov zara-
di odsvojitve poslovnega deleža ter spre-
membo poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5382211
Ustanovitelj: Kampuš Drago, Tadina Ka-

tarina in Fidler Danica, izstopili 12. 12.
1996, Erjavec Jože, Podplat, Brezje pri
Podplatu št. 12, vstopil 22. 4. 1995, vložil
901.600 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-203563
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01058 z dne 26. 1. 1998 pri
subjektu vpisa BIAS, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., sedež: Bežigrajska
6, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04409/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5865336
Ustanovitelji: Bastl Maks, izstop 5. 12.

1996; MAKSIM, Proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje, Trg Celjskih knezov
2, vstop 5. 12. 1996, vložek 1,495.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-203565
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00774 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa BIAS, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., sedež: Bežigrajska 6,
3000 Celje, pod vložno št. 1/04409/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža, povečanje osnovnega kapitala
z novimi vložki, spremembo zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5865336
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hren Alojz, Geršak Ange-

la, Krebs Anton, Nunčič Ludvik, Prezelj Mi-
ran in Pavlin Darinka, izstopili 21. 6. 1996,
ter Markeš Edvard, izstopil 30. 9. 1996;
Bastl Maks, Rečica ob Savinji, Sp. Rečica
10, vstopil 14. 10. 1994, vložil 1,495.000
SIT in BIAS, Trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Celje, Bežigrajska 6, vstopil 21. 6.
1996, vložil 5.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Ravnak Tamara, Celje, Pod gabri
23, imenovana 30. 9. 1996.

Rg-203572
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00961 z dne 23. 1. 1998 pod
vložno št. 1/06743/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1214543
Firma: KOPOS, trgovina, proizvodnja,

storitve, d.o.o., Zreče, Bezovje nad Zre-
čami 9

Skrajšana firma: KOPOS, d.o.o., Zreče,
Bezovje nad Zrečami 9

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo.

Sedež: 3214 Zreče, Bezovje nad Zre-
čami 9

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kotnik Milan, Zreče, Bezov-

je nad Zrečami 9, vstop 25. 8. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kotnik Milan, imenovan 25. 8. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.



Stran 5512 / Št. 55 / 6. 8. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1998:
1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin,
d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2640 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cemen-
ta; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvod-
nja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
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 in lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2931 Proizvodnja taktorjev; 2932 Pro-
izvodnja 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; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3662 Proizvodnja metel in kr-
tač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska del;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-

sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo 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; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnica; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440
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Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov, pri dejavnosti
J/67.13 pa le dejavnosti menjalnic in za-
stavljalnic.

Rg-203574
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00006 z dne 19. 1. 1998 pri
subjektu vpisa ROMB, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Grobelno,
sedež: Spodnje Selce 13/a, 3231 Gro-
belno, pod vložno št. 1/03693/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
družbenikov, zastopnikov, firme ter sedeža
s temile podatki:

Matična št.: 5597684
Firma: ROMB, Termo procesi in obzi-

dave, d.o.o., Laško
Skrajšana firma: ROMB, d.o.o., Laško
Sedež: 3231 Laško, Valentiničeva 29
Osnovni kapital: 1,893.000 SIT
Ustanovitelj: Cmok Franc, izstopil 15. 9.

1994, ter Hiti Edvard in Cmok Magdalena,
izstopila 12. 3. 1995; Hiti Matija, Laško, Va-
lentiničeva 29, vstopil 12. 3. 1995, vložil
1,893.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Cmok Franc in Hiti Edvard, razre-
šena 12. 3. 1995; direktor Hiti Matija, ime-
novan 12. 3. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1998:
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2951 Proizvodnja metalurških stro-
jev; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-203576
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00912 z dne 19. 1. 1998 pri
subjektu vpisa M A P, trgovina, zastopa-
nje, d.o.o., Petrovče 82, sedež: Petrov-
če 82, 3301 Petrovče, pod vložno

št. 1/04571/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta o ustanovi-
tvi družbe z omejeno odgovornostjo, firme,
sedeža in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5844266
Firma: M A P, trgovina, zastopanje,

d.o.o., Petrovče
Sedež: 3301 Petrovče, Novo Celje 9
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Podgoršek Matejka, razrešena
4. 12. 1997; direktor Podgoršek Andrej,
Petrovče 82, imenovan 4. 12. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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 popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-

gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.
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Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 26. 12.
1997.

Rg-203577
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01513 z dne 19. 1. 1998 pri
subjektu vpisa HED, podjetje za trgovino,
izvoz-uvoz, d.o.o., Štore, sedež: Železar-
ska cesta 3, 3220 Štore, pod vložno
št. 1/04158/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
zastopnika ter akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5656940
Firma: HED, posredništvo in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma:  HED, d.o.o.
Sedež: 3310 Žalec, Žalec
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Drobne Hermina, Žalec, Zupanči-
čeva ulica 12, imenovana 9. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1998:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 9. 6. 1997.

Rg-203580
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00990 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa AVTOTEHNIKA AVTO-
CENTER CELJE, prodaja in servis vozil,
d.o.o., sedež: Bežigrajska 13, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/06500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, razširitev dejavnosti, spremembo za-
stopnikov, akta o ustanovitvi ter družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5948487
Firma: AVTOCENTER KOŠAK, proda-

ja in servis vozil, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOCENTER KO-

ŠAK, d.o.o.

Ustanovitelj: Trgovsko in proizvodno
podjetje Avtotehnika Celje, d.d., izstop
1. 19. 1997, Košak Duško, Škofja vas,
Šmarjeta 6, vstop 1. 9. 1997, vložek
4,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Košak Dušku, ki je bil razrešen
22. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1998:
4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 6. 1. 1998.

Rg-203581

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00872 z dne 8. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa UTROŠA & KRAMŽAR,
zdravstvena dejavnost, d.n.o., sedež:
Oničeva ul. 3, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/06464/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža družbe in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5929245
Sedež: 3313 Polzela, Podvin pri Pol-

zeli 56.
Sprememba družbene pogodbe z dne

3. 6. 1997.

Rg-203582
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01439 z dne 31. 12. 1997 pod
vložno št. 1/06735/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev javnega za-
voda s temile podatki:

Matična št.: 1253484
Firma: OSNOVNA ŠOLA NAZARJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3331 Nazarje, Zadrečka ce-

sta 37
Ustanoviteljica: Občina Nazarje – omeje-

no subsidiarno, Nazarje, Savinjska cesta 4,
vstop 24. 10. 1997, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Pintar Rajko, Ljubno ob Savinji, Jane-
zovo polje 14, imenovan 24. 10. 1997, za-
stopa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1997:
60230 Drug kopenski potniški promet;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje.

Rg-203584
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00010 z dne 9. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa MOLLIER, storitveno, trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.o.o., Kidri-
čeva 3, Celje, sedež: Kidričeva 3, 3000
Celje, pod vložno št. 1/02750/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti ter spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5483549
Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1998:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 1754 Proizvodnja drugih tek-

stilij, d.n.; 2852 Splošna mehanična dela;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2872
Proizvodnja embalaže in lahkih kovin; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 6. 1. 1998.

Rg-203590
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01448 z dne 22. 12. 1997 pri
subjektu vpisa MITNICA, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Vransko, Vransko 16, sedež:
Vransko 16, 3305 Vransko, pod vložno
št. 1/02508/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in skraj-
šane firme, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5466423
Firma: MITNICA, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: MITNICA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,232.000 SIT
Ustanovitelja: Šoštar Zmagoslav, vložil

1,111.000 SIT, in Šoštar Aga, vložila
1,121.000 SIT, oba iz Vranskega, Prekopa
43/a, vstopila 23. 1. 1991, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1997:
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 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; 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;
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
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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 popravilo 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.; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnica; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Rg-203592
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01421 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa RUDOLF, storitve in trgovi-
na, d.o.o., Žalec, sedež: Kvedrova
16,3310 Žalec, pod vložno
št. 1/00745/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo vložkov druž-
benikov, spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5294380
Osnovni kapital: 10,038.760 SIT
Ustanovitelja: Resnik Rudolf, vstopil

12. 11. 1989, vložil 6,023.256 SIT, in Re-
snik-Čakš Valerija, vstopila 14. 4. 1994, vlo-
žila 4,015.504 SIT, oba iz žalca, Ipavčeva
13, odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-

nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 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.; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 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; 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; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo 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; 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; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
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Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 12. 1996.

Rg-203593
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01218 z dne 15. 12. 1997 pod
vložno št. 1/06722/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227394
Firma: INOCARB, Izvoz, uvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: INOCARB, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo.
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,

Mestni trg 18
Osnovni kapital: 4,460.000 SIT
Ustanovitelja: Slomšek Zoran, Slovenske

Konjice, Vinogradna 2, in Hren Marjan, Zre-
če, Črešnova 1, vstopila 20. 10. 1997, vlo-
žila po 2,230.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slomšek Zoran, imenovan 20. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:
26810 Proizvodnja brusilnih sredstev;
26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 28610 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29240 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 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; 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; 51180 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-

govino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Rg-203594
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00474 z dne 15. 12. 1997 pri
subjektu vpisa VELENJETRANS, d.o.o.,
Velenje, Efenkova 61, sedež: Efenkova
61, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/03538/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbene pogodbe
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5566967
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1997:

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
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; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1995.

Rg-203595
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01379 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa GRADIA, gradbeno podjet-
je, d.o.o., Celje, Valvazorjeva 56, sedež:
Valvazorjeva 56, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04925/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev in razširitev dejavnosti
ter spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5694205
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:

4511 Rušenje objektov in zemeljska del;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 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; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih koles,
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo 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-
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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; 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; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnica; 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);
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 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 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7450 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 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.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih

salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov, pri dejavnosti J/67.13
le dejavnost menjalnic in zastavljalnic, pri
dejavnosti K/74.60 vse, razen poizvedoval-
ne dejavnosti in dejavnosti zasebnih detek-
tivov.

Rg-203596
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01441 z dne 17. 12. 1997 pri
subjektu vpisa OTRE, podjetje za razisko-
valno-razvojne storitve, d.o.o., Celje, se-
dež: Ul. XIV. divizije 14, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/00740/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo akta o usta-
novitvi d.o.o., spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo družbenika zaradi odsvoji-
tve poslovnega deleža ter zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5295491
Ustanoviteljica: Otrin Edvard, izstop

24. 12. 1996, Otrin Erika, Laško, Cesta v
Debro 17, vstop 24. 12. 1996, vložek
2,152.221 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Otrin Edvard, razrešen 24. 12. 1996;
direktorica Otrin Erika, imenovana 24. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1997:
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; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna, proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in du-
šikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarni obliki; 2417 Proizvodnja sin-
tetičnega kavčuka v primarni obliki; 2420
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev
za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev za-
pisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
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trgovini z motornimi vozili; 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 popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166

Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov, pri dejavnosti G/52.488
vse, razen orožja in streliva, pri dejavnosti
K/74.14 vse, razen arbitraže in posredova-
nja pri pogajanjih med managerji in delavci.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o., z
dne 29. 12. 1996.

Rg-203599
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01381 z dne 16. 12. 1997 pod
vložno št. 1/06728/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča prenos iz OS v Maribo-
ru, spremembo sedeža družbe in družbene

pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1215183
Firma: ABRATECH, Izdelovanje bru-

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

govornostjo.
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Op-

lotniška 1a
Osnovni kapital: 18,600.000 SIT
Ustanovitelji: INTRA s.r.l., Milano, Via M.

Melloni 18, vložil 9,114.000 SIT, Lucilla
Battistuzzi, Vimercate Milano, Via Indipen-
denza 15, vložila 2,418.000 SIT, Balsari
Giovanni Guiseppe Carlo, Travo Piacenza,
Localita Pietra, frazione Bobb., vložil
4,092.000 SIT, in Guido Radice, Novate
Milanese, Piazza della Pace 6, vložil
2,976.000 SIT – vstopili 30. 7. 1997, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Nečemer Anuška, Slovenske Ko-
njice, Rimska 32, in direktor Balsari Gio-
vanni Guiseppe Carlo, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 30. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
26810 Proizvodnja brusilnih sredstev;
26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51610 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51700
Druga trgovina na debelo; 60240 Cestni
tovorni promet; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonom-
sko propagiranje.

Pri dejavnosti G/51.180 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 12. 1997.

Ustanovitev družbe je bila vpisana v sod-
ni register s sklepom OS Maribor Srg
1295/97 z dne 7. 11. 1997.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Mariboru, Sod-
na ulica 14, s firmo: ABRATECH, izdelova-
nje brusov, d.o.o., Čadram 72,Oplotnica,
št.vložka 1/10266/00.

Rg-203603
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01355 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa MLADINSKI CENTER VE-
LENJE, kultura in izobraževanje, Ša-
leška cesta 3, Velenje, sedež: Šaleška
cesta 3, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/06716/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5986567
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kovač Peter, razrešen 30. 9. 1997,
direktor Ojsteršek Aleš, Velenje, Žarova 11,
imenovan 30. 9. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-203604
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01208 z dne 11. 12. 1997 pri
subjektu vpisa HELEDI’S, d.o.o., proizvod-
nja, trgovina, inženiring, uvoz-izvoz,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 55 / 6. 8. 1998 / Stran 5519

Škofja vas, Arclin 82, sedež: Arclin 82,
3211 Škofja vas, pod vložno
št. 1/01237/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža družbe in družbene pogodbe,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje
osnovnega kapitala in vložka družbenika iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5333792
Firma: HELEDI’S, d.o.o., predelava

plastičnih mas, kovin in žlahtnih kovin,
trgovina

Skrajšana firma: HELEDI’S, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Kersnikova 17
Osnovni kapital: 21,396.000 SIT
Ustanovitelj: Flis Edvard, Škofja vas, Arc-

lin 82, vstop 28. 12. 1989, vložek
21,396.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gum; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2753 Litje lahkih kovin;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 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;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-

vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov, pri dejavnosti G/52.48
vse, razen orožja in streliva, pri dejavnosti
K/74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.

Sprememba akta z dne 23. 10. 1997.

Rg-203610
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01101 z dne 24. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MIKEK, d.o.o., proizvod-
nja in trgovina, Zreče, sedež: Skomarje
44, 3214 Zreče, pod vložno
št. 1/06153/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, povečanje kapitala z novimi vložki ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5851793
Osnovni kapital: 1,765.860 SIT
Ustanovitelja: Mikek Oto, Zreče, Skomar-

je 44, in Mikek Ernest, Zreče, Resnik 28,
vstopila 17. 6. 1993, vložila po 882.930
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1997:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-200297
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01525 z dne 15. 10. 1997 pri
subjektu vpisa ENYA, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Vrbno 23, Šent-
jur, sedež: Vrbno 23, 3230 Šentjur, pod
vložno št. 1/04709/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo akta o usta-
novitvi d.o.o. z dne 16. 9. 1997, spremem-
bo dejavnosti in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5669375
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:

2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, 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; 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; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
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; 3621 Kovanje
kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja naki-
ta in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 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-
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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; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
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.

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

Rg-203075
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01049 z dne 31. 12. 1997 pri
subjektu vpisa T.T.E., tovarna tehničnih
elementov, d.o.o., Velenje, Štrbenkova
10, sedež: Štrbenkova 10, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/02397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5447445
Ustanovitelj: GORENJE GOSPODINJSKI

APARATI, Velenje, d.o.o., Partizanska 12,
vstop 9. 1. 1991, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Penšek Bojan, Velenje, Šalek 98,
imenovan 25. 3. 1993, zastopa družbo
brez omejitev.

Pripojitev h GORENJE GOSPODINJSKI
APARATI, d.o.o., Partizanska 12, Velenje
na podlagi sklepa o pripojitvi z dne 22. 6.
1995.

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

Rg-203097
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00242 z dne 19. 12. 1997 pri
subjektu vpisa VEPLAS, velenjska plasti-
ka, d.o.o., Velenje, Štrbenkova 1, sedež:
Štrbenkova 1, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/00491/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, člane nadzornega sveta, pri-
pojitev pri prevzemu družbe, preoblikovanje
iz d.o.o. v d.d., spremembo firme, družbe-
nikov in dejavnosti ter uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5099021
Firma: VEPLAS, velenjska plastika,

d.d.

Skrajšana firma: VEPLAS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, vstop 27. 3. 1997, vložek 13,647.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, vstop 27. 3.
1997, vložek 7,506.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljub-
ljana, izstop 27. 3. 1997; Sklad RS za raz-
voj, Ljubljana, vstop 27. 3. 1997, vložek
15,041.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; notranji odkup, vstopili 27. 3. 1997,
vložili 25,115.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; interna razdelitev, vstopili 27. 3.
1997, vložili 13,758.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vedenik Franc, Velenje, Podkraj pri
Velenju 7c, razrešen 20. 2. 1997 in ponov-
no imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kljun Dalibor,
Navodnik Janez in Venišnik Majda, vsi vsto-
pili 20. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1997:
18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28520 Splošna mehanična de-
la; 34300 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 35120 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 36400 Proizvodnja
športnih izdelkov; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 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;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
60240 Cestni tovorni promet; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi sklepa o privatizaciji z dne 5. 3.
1996 in pripojitev VEPLAS POPCO, prede-
lava plastičnih mas, d.o.o., Štrbenkova 1,
Velenje (reg. vl. 1/3097/00), VEPLAS
PROFILI, predelava plastičnih mas, d.o.o.,
Štrbenkova 1, Velenje (reg.
vl. 1/3098/00), VEPLAS KOMPOZITI, pre-
delava plastičnih mas, d.o.o., Štrbenkova
1, Velenje (reg. vl. 1/3099/00) in VEPLAS
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ČELADE, predelava plastičnih mas, d.o.o.,
Štrbenkova 1, Velenje (reg. vl. 1/3096/00)
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
20. 1. 1995.

Rg-203103
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01039 z dne 16. 12. 1997 pri-
subjektu vpisa CRI CELJE, podjetje za po-
klicno usposabljanje in zaposlovanje in-
validov, d.o.o., Oblakova 34, Celje, se-
dež: Oblakova 34, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/00265/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo firme,
družbenikov, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5057108
Firma: CRI CELJE, rehabilitacija, pro-

izvodnja, storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 88,825.000 SIT
Ustanovitelji: Center za rehabilitacijo in-

validov, Celje, izstop 22. 4. 1997; Sloven-
ski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala uli-
ca 5, vložek 8,093.000 SIT, Kapitalski
sklad invalidskega in pokojninskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek
8,093.000 SIT, Sklad RS za razvoj, Ljublja-
na, Dunajska 160, vložek 16,186.000 SIT,
Sklad RS za razvoj – za program notranjega
odkupa, Ljubljana, Dunajska 160, vložek
15,976.000 SIT, Kukovec Slavko, Celje,
Ipavčeva 17, vložek 7,889.000 SIT, Fabjan
Čedomir, Celje, Kotnikova 9, vložek
365.000 SIT, Podbreznik Nevenka, Celje,
Pohlinova 4, vložek 313.000 SIT, Korenjak
Rebeka, Celje, Malgajeva 8, vložek
260.000 SIT, Pranjič Jela, Radeče, Kole-
nov graben, vložek 313.000 SIT, Sinkovič
Karel, Celje, Brodarjeva 4, vložek 417.000
SIT, Žnidarčič Damjan, Celje, Iršičeva 10,
vložek 313.000 SIT, Djurič Irena, Vojnik,
Ahtikova 2, vložek 365.000 SIT, Žurej Ma-
rija, Strmec, Vizore 9, vložek 313.000 SIT,
Salezina Srečko, Dobje pri Planini, Laziše
20, vložek 313.000 SIT, Kveder Beno, Ža-
lec, Arničeva 3, vložek 209.000 SIT, Drofe-
nik Mirko, Šmarje pri Jelšah, Koretno 16a,
vložek 209.000 SIT, Drofenik Brigita, Šmar-
je pri Jelšah, Koretno 16a, vložek 209.000
SIT, Robič Jožef, Celje, Lokrovec 31a, vlo-
žek 365.000 SIT, Potnik Ivan, Zreče, Po-
horska c. 1, vložek 209.000 SIT, Venko
Marijan, Frankolovo, Dol pod Gojko 31a,
vložek 313.000 SIT, Kračun Martin, Fran-
kolovo, Bezenškovo bukovje 9, vložek
365.000 SIT, Peperko Suzana, Celje, Nu-
šičeva ul. 3b, vložek 209.000 SIT, Pečoler
Darja, Dobrna, Klanc 49, vložek 260.000
SIT, Vovk Rudolf, Celje, Pucova 5, vložek
417.000 SIT, Petauer Janez, Ponikva,
Okrog 30, vložek 209.000 SIT, Furman
Srečko, Grobelno, Šentvid 13, vložek
365.000 SIT, Kroflič Ivan, Frankolovo, Ro-
ve 11, vložek 417.000 SIT, Trbojevič Veli-
mir, Celje, Zagrad 45, vložek 313.000 SIT,
Arzenšek Roman, Vojnik, Razgor 20, vlo-
žek 209.00 SIT, Kotnik Sonja, Zreče, Be-
zovje 2, vložek 260.000 SIT, Praznik Alojz,
Celje, Zagrad 102, vložek 365.000 SIT,
Padežnik Martin, Laško, Plazovje 3, vložek
313.000 SIT, Marinšek Veronika, Zreče,
Bohorina 18, vložek 209.000 SIT, Fajs

Damjan, Jurklošter, Polana 50, vložek
260.000 SIT, Fajs Marija, Jurklošter, Pola-
na 50, vložek 260.000 SIT, Drobne Ber-
narda, Zreče, Kovaška c. 26, vložek
260.000 SIT, Žagar Jože, Šentjur pri Celju,
Zidanškova 20, vložek 260.000 SIT, Zago-
de Anica, Vojnik, Ul. talcev 47, vložek
260.000 SIT, Hlastec Marjeta, Celje, Ul.
Maksima Gorkega 9, vložek 260.000 SIT,
Gradič Milan, Breze, Trobni dol 45, vložek
313.000 SIT, Ploštajner Aleksandra, Šent-
jur pri Celju, Bezovje 35, vložek 313.000
SIT, Višnar Ivan, Šentjur pri Celju, Dobrova
39, vložek 260.000 SIT, Vrečar Marinka,
Gorica pri Slivnici, Gorica pri Slivnici 72,
vložek 260.000 SIT, Gračnar Milan, Žalec,
Gotovlje 168, vložek 313.000 SIT, Hanžič
Magda, Braslovče, Rakovlje 19a, vložek
209.000 SIT, Majcen Alojz, Strmec, Socka
22b, vložek 365.000 SIT, Vrhovšek Sonja,
Celje, Mariborska c. 140, vložek 260.000
SIT, Pušnik Martin, Frankolovo, Rove 18,
vložek 260.000 SIT, Jelič Milivoje, Celje,
Gosposka 27, vložek 260.000 SIT, Gaber-
šek Jože, Celje, Zagrad 8, vložek 417.000
SIT, Čuček Dorotej, Celje, Šaranovičeva 4,
vložek 365.000 SIT, Berdnik Boštjan, Ro-
gatec, Rogatec 135, vložek 106.000 SIT,
Teržan Bernard, Celje, Oblakova 15, vlo-
žek 260.000 SIT, Gorenšek Ervin, Franko-
lovo, Zabukovje 3, vložek 417.000 SIT,
Boršič Bojan, Zreče, Breg 19, vložek
260.000 SIT, Kot Radivoj, Griže, Migojnice
30, vložek 365.000 SIT, Lončarič Angela,
Planina pri Sevnici, Planina 6, vložek
260.000 SIT, Ravnak Terezija, Celje, Mari-
borska 224, vložek 417.000 SIT, Pec Ja-
nez, Zreče, Ul. pohorskega bataljona 1, vlo-
žek 209.000 SIT, Hudovernik Franc, Ža-
lec, Ložnica 28b, vložek 313.000 SIT, No-
vak Darko, Laško, Badovinčeva 18, vložek
313.000 SIT, Blagovič Anica, Celje, Ul.
frankolovskih žrtev 24, vložek 417.000 SIT,
Štaut Anton, Celje, Delavska 16, vložek
209.000 SIT, Klenovšek Nevenka, Podplat,
Krtince 25, vložek 313.000 SIT, Rojšek
Tatjana, Celje na Otoku 3, vložek 365.000
SIT, Tofant Nives, Štore, Kompole 121, vlo-
žek 260.000 SIT, Ramšak Vida, Frankolo-
vo, Lindek 3, vložek 313.000 SIT, Gradič
Boris, Celje, Pod gabri 3, vložek 313.000
SIT, Selič Rajko, Štore, Ul. Cvetke Jerin 1,
vložek 313.000 SIT, Zelič Jožef, Celje, Za-
grad 46, vložek 365.000 SIT, Voglar Dami-
jana, Celje, Ljubljanska 31, vložek 365.000
SIT, Kajbič Nada, Celje, Milčinskega 5, vlo-
žek 365.000 SIT, Zupanc Zlatka, Štore,
Kovinarska 2, vložek 260.000 SIT, Dimec
Jože, Strmec, Polže 11, vložek 365.000
SIT, Orel Erika, Prebold, Prebold 147, vlo-
žek 417.000 SIT, Malis Iztok, Griže, Migoj-
nice 39a, vložek 209.000 SIT, Voršnik Albi-
na, Celje, Maistrova 31, vložek 365.000
SIT, Korošec Mojca, Celje, Kotnikova 4,
vložek 209.000 SIT, Gradišnik Jožica, Što-
re, Javornik 26, vložek 313.000 SIT, Lipič-
nik Martina, Polzela, Polzela 96, vložek
313.000 SIT, Tomažič Marija, Vojnik, Škof-
lekova 2, vložek 417.000 SIT, Šuen Janez,
Šempeter v Savinjski dolini, Zalog 1a, vlo-
žek 313.000 SIT, Schmidt Nina, Celje, Trg
celjskih knezov 3, vložek 313.000 SIT, Dov-
jak Lidija, Rimske Toplice, Sevce 4a, vlo-
žek 260.000 SIT, Kolar Janez, Celje, Pod
Lipami 36, vložek 313.000 SIT, Polajžar

Štefan, Šentjur pri Celju, Cerovec 6b, vlo-
žek 313.000 SIT, Kanjir Frančiška, Celje,
Opekarniška 12b, vložek 313.000 SIT, Lo-
trič Leopold, Celje, Mencingerjeva 7, vlo-
žek 417.000 SIT, Urleb Peter, Celje, Bro-
darjeva 29, vložek 417.000 SIT, Preložnik
Vid, Vojnik, Arclinska 15, vložek 417.000
SIT, Tanšek Štefanija, Celje, Brodarjeva 2,
vložek 417.000 SIT, Mirnik Milan, Franko-
lovo, Dol pod Gojko 32, vložek 209.000
SIT, Škrubej Jože, Celje, Tkalska 3c, vlo-
žek 417.000 SIT, Kokel Julijana, Celje,
Razlagova 2, vložek 417.000 SIT, Vadla
Dragutin, Celje, Razlagova 21, vložek
417.000 SIT, Faletič Marica, Žalec, Gotov-
lje 138d, vložek 365.000 SIT, Lešek Vin-
cenc, Laško, Ul. B. Kraigherja 22, vložek
417.000 SIT, Lešek Ivana, Laško, Ul. B.
Kraigherja 22, vložek 417.000 SIT, Kuder
Ivan, Griže, Griže 30, vložek 417.000 SIT,
Kokotec Marija, Celje, Pucova 5, vložek
417.000 SIT, Zobič Stanislav, Celje, Gos-
poska 9, vložek 417.000 SIT, Malgaj Mar-
tin, Gorica pri Slivnici, Gorica 4, vložek
365.000 SIT, Dolinšek Tatjana, Celje, Ob
Koprivnici, vložek 313.000 SIT, Karo Ve-
sna, Celje, Ob železnici 4, vložek 209.000
SIT, Štraus Roman, Šentjur pri Celju, Jakob
pri Šentjurju 9, vložek 160.000 SIT, Pre-
voršek Darja, Celje, Ul. frankolovskih žrtev
15, vložek 209.000 SIT, Vulovič Friderika,
Celje, Oblakova 34, vložek 417.000 SIT,
Begovič Zdravko, Celje, Celovška 9, vložek
365.000 SIT, Djurič Saša, Vojnik, Ahtikova
2, vložek 209.000 SIT – vstopili 22. 4.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kot Radivoj, imenovan 27. 1. 1986,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
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pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 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 prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 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; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
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; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 85325 Dejavnost invalidskih
podjetij.

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

Lastninsko preoblikovanje na podlagi so-
glasja Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo št. LP 01262/01073 –
1997/BR z dne 12. 9. 1997 in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah je vpisa-
na v sodni register s sklepom Srg
97/01039 z dne 16. 12. 1997.

Rg-203114
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00839 z dne 8. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ZLATI GRIČ, kmetijsko,

proizvodno podjetje, d.o.o., Slovenske
Konjice, sedež: Grajska 4, 3210 Sloven-
ske Konjice, pod vložno št. 1/03037/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, družbenikov, os-
novnega kapitala ter spremembo dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5102049
Firma: ZLATI GRIČ, proizvodnja, trgo-

vina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ZLATI GRIČ, d.o.o.
Osnovni kapital: 120,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ul. 15, vložek 12,000.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5/IV, vložek 12,000.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Dunajska 160, vložek 24,000.000
SIT, Sklad RS za razvoj – za program notra-
njega odkupa, Ljubljana, Dunajska 160, vlo-
žek 32,874.000 SIT, Arzenak Leopold, Lo-
če pri Poljčah, Mlače 33a, vložek 316.000
SIT, Bevc Ana, Stranice, Stranice 39a, vlo-
žek 50.000 SIT, Bevc Mirko, Stranice, Stra-
nice 39a, vložek 1,802.000 SIT, Boršič Ma-
tejka, Slovenske Konjice, Tepanjski vrh
št. 22, vložek 78.000 SIT, Boršič Štefan,
Zreče, Brinjeva gora 12, vložek 330.000
SIT, Bračko Janez, Slovenske Konjice, Te-
panje 131, vložek 162.000 SIT, Bračko
Leon, Slovenske Konjice, Tepanje 131, vlo-
žek 56.000 SIT, Bračko Marija, Slovenske
Konjice, Tepanje 131, vložek 2,100.000
SIT, Bračko Petra, Slovenske Konjice, Te-
panje 131, vložek 56.000 SIT, Brečko De-
jan, Stranice, Bukovje pri Stranicah 7, vlo-
žek 2,100.000 SIT, Brečko Gregor, Strani-
ce, Bukovje pri Stranicah 7, vložek 78.000
SIT, Brečko Lucija, Stranice, Bukovje pri
Stranicah 7, vložek 76.000 SIT, Brdnik Ma-
rija, Slovenske Konjice, Liptovska 16, vlo-
žek 316.000 SIT, Brdnik Marina, Sloven-
ske Konjice, Ulica Toneta Melive 6, vložek
278.000 SIT, Brdnik Tadej, Slovenske Ko-
njice, Ulica Toneta Melive 6, vložek 86.000
SIT, Brglez Milan, Zreče, Obvozna c. 3, vlo-
žek 1,634.000 SIT, Florjančič Janeslav,
Slovenske Konjice, Škalce 57, vložek
278.000 SIT, Florjančič Janez, Slovenske
Konjice, Škalce 57, vložek 78.000 SIT, Fi-
deršek Aleksander, Slovenske Konjice,
Škalce 5b, vložek 48.000 SIT, Fideršek
Dolores, Slovenske Konjice, Škalce 5b, vlo-
žek 204.000 SIT, Gaber Gašper, Loče pri
Poljčanah, Draža vas 10, vložek 78.000
SIT, Gaber Jurij, Frankolovo, Kamna gora
26, vložek 198.000 SIT, Gaber Nada, Lo-
če pri Poljčanah, Draža vas 10, vložek
198.000 SIT, Gaber Peter, Loče pri Poljča-
nah, Draža vas 10, vložek 198.000 SIT,
Gorenšek Marija, Frankolovo, Lipa pri Fran-
kolovem 5, vložek 272.000 SIT, Gorenšek
Peter, Frankolovo, Lipa pri Frankolovem 5,
vložek 662.000 SIT, Hribernik Srečko, Lo-
če pri Poljčanah, Mlače št. 3b, vložek
278.000 SIT, Javornik Alja, Loče pri Poljča-
nah, Mlače 34a, vložek 56.000 SIT, Javor-
nik Špela, Loče pri Poljčanah, Mlače 34a,
vložek 58.000 SIT, Javornik Viktorija, Loče
pri Poljčanah, Mlače 34a, vložek 290.000
SIT, Jazbec Gregor, Slovenske Konjice, Us-

njarska c. 14, vložek 76.000 SIT, Jazbec
Janez, Slovenske Konjice, Usnjarska c. 14,
vložek 234.000 SIT, Jazbec Mojca, Slo-
venske Konjice, Usnjarska c. 14, vložek
238.000 SIT, Jazbec Urška, Slovenske Ko-
njice, Usnjarska c. 14, vložek 76.000 SIT,
Kalšek Hedvika, Zreče, Dobrovlje pri Slo-
venskih Konjicah 45, vložek 316.000 SIT,
Klinc Rajko, Oplotnica, Čadram 47, vložek
158.000 SIT, Kokljič Jože, Slovenske Ko-
njice, Škalce 86, vložek 198.000 SIT, Ko-
kljič Marko, Slovenske Konjice, Gabrovnik
8c, vložek 76.000 SIT, Kokljič Polona, Slo-
venske Konjice, Gabrovnik 8c, vložek
76.000 SIT, Kokljič Urška, Slovenske Ko-
njice, Gabrovnk 8c, vložek 78.000 SIT Ko-
kljič Valentina, Slovenske Konjice, Gabrov-
nik 8c, vložek 198.000 SIT, Koren Antoni-
ja, Zgornja Polskava, Kočno pri Polskavi
12, vložek 272.000 SIT, Korošec Damjan,
Slovenske Konjice, Bezina 73b, vložek
78.000 SIT, Korošec Jožef, Slovenske Ko-
njice, Bezina 73b, vložek 278.000 SIT, Kot-
nik Anton, Vitanje, Brezen 40, vložek
702.000 SIT, Kotnik Lea, Vitanje, Brezen
40, vložek 196.000 SIT, Kotnik Marija, Vi-
tanje, Brezen 40, vložek 308.000 SIT, Kot-
nik Rok, Vitanje, Brezen 40, vložek 76.000
SIT, Kotnik Tomaž, Vitanje, Brezen 40, vlo-
žek 76.000 SIT, Kračun Ciril, Slovenske
Konjice, Tepanje 85, vložek 234.000 SIT,
Kračun Mateja, Slovenske Konjice, Tepa-
nje 85, vložek 78.000 SIT, Kričaj Helena,
Zreče, Cesta na Roglo 11a, vložek
384.000 SIT, Kukovič Anton, Slovenske
Konjice, Škalce 68, vložek 316.000 SIT,
Kukovič Marija, Slovenske Konjice, Škalce
68, vložek 316.000 SIT, Kurnik Aleš, Slo-
venske Konjice, Ulica Toneta Melive 10,
vložek 76.000 SIT, Kurnik Magdalena,
Sladki vrh, Selnica ob Muri 102a, vložek
270.000 SIT, Kurnik Marjanca, Slovenske
Konjice, Ulica Toneta Melive 10, vložek
196.000 SIT, Kurnik Vili, Slovenske Konji-
ce, Ulica Toneta Melive 10, vložek 662.000
SIT, Kurnik Viljem, Sladki vrh, Selnica ob
Muri 102a, vložek 308.000 SIT, Lajnšček
Franc, Slovenske Konjice, Škalce 67, vlo-
žek 316.000 SIT, Lampreht Angela, Slo-
venske Konjice, Škalce 91, vložek 316.000
SIT, Lampreht Olga, Slovenske Konjice,
Škalce 51, vložek 634.000 SIT, Legat Ida,
Slovenske Konjice, Škalce 89, vložek
316.000 SIT, Lešnik Albina, Frankolovo,
Stražica 6a, vložek 272.000 SIT, Lešnik
Janez, Frankolovo, Stražica 6a, vložek
2,140.000 SIT, Lešnik Janez, Frankolovo,
Stražica 6a, vložek 76.000 SIT, Lešnik Ja-
nez, Slovenske Konjice, Škalce 5b, vložek
408.000 SIT, Lešnik Jasna, Frankolovo,
Stražica 6a, vložek 154.000 SIT, Lešnik
Jožefa, Slovenske Konjice, Škalce 5b, vlo-
žek 210.000 SIT, Leva Boštjan, Oplotnica,
Zlogona gora št. 7, vložek 78.000 SIT, Le-
va Stanislav, Oplotnica, Zlogona gora št. 7,
vložek 330.000 SIT, Leva Stanka, Oplotni-
ca, Zlogona gora št. 7, vložek 76.000 SIT,
Markušek Roman, Loče pri Poljčanah, Sta-
re Slemene 29, vložek 158.000 SIT, Matul
Marija, Slovenske Konjice, Dobrnež št. 1,
vložek 316.000 SIT, Oblonšek Branko, No-
va Cerkev, Velika raven 4, vložek 238.000
SIT, Pančič Ana, Slovenske Konjice, Graj-
ska ulica 9, vložek 316.000 SIT, Pec Anto-
nija, Slovenske Konjice, Gabrovnik 8, vlo-
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žek 308.000 SIT, Petek Ivan, Slovenske
Konjice, Kletna ulica 2, vložek 278.000 SIT,
Polegek Ančka, Slovenske Konjice, Ob po-
toku 4, vložek 238.000 SIT, Polegek Pe-
ter, Slovenske Konjice, Ob potoku 4, vlo-
žek 234.000 SIT, Polegek Petra, Sloven-
ske Konjice, Ob potoku 4, vložek 76.000
SIT, Polegek Urška, Slovenske Konjice, Ob
potoku 4, vložek 76.000 SIT, Rak Alojz,
Slovenske Konjice, Cigonca št. 58, vložek
274.000 SIT, Rak Bojana, Slovenske Ko-
njice, Cigonca št. 58, vložek 270.000 SIT,
Rak Igor, Slovenske Konjice, Cigonca
št. 58, vložek 250.000 SIT, Rančnik Ivan,
Slovenske Konjice, Tattenbachova ulica 5,
vložek 310.000 SIT, Rančnik Matilda, Slo-
venske Konjice, Škalce št. 69, vložek
310.000 SIT, Rančnik Mihael, Slovenske
Konjice, Škalce št. 69, vložek 702.000 SIT,
Rančnik Regina, Slovenske Konjice, Tat-
tenbachova ul. 5, vložek 278.000 SIT, Ra-
tej Antonija, Loče pri Poljčanah, Brezje pri
Ločah 6, vložek 310.000 SIT, Ratej Franc,
Loče pri Poljčanah, Brezje pri Ločah 6, vlo-
žek 78.000 SIT, Ratej Milan, Loče pri Polj-
čanah, Žiče 69b, vložek 284.000 SIT, Ra-
tej Primož, Loče pri Poljčanah, Žiče 69b,
vložek 78.000 SIT, Ratej Tomislav, Loče
pri Poljčanah, Žiče 69b, vložek 78.000 SIT,
Regoršek Silvester, Slovenske Konjice, Pre-
loge pri Konjicah št. 11, vložek 316.000
SIT, Ribič Alojzija, Slovenske Konjice, Kaju-
hova ul. 1, vložek 310.000 SIT, Ribič Mar-
jan, Loče pri Poljčanah, Suhadol 10, vložek
198.000 SIT, Selič Egidij, Šentjur pri Celju,
Na Lipico 2, vložek 208.000 SIT, Selič Ma-
rija, Šentjur pri Celju, Na Lipico 2, vložek
208.000 SIT, Strnad Vincenc, Slovenske
Konjice, Cesta pod goro 1, vložek 316.000
SIT, Šajtegel Zvonimir, Slovenske Konjice,
Kjuhova ul. 1, vložek 224.000 SIT, Šelih
Marija, Loče pri Poljčanah, St. Slemene 48,
vložek 208.000 SIT, Škrjanec Andrej, Šent-
jur pri Celju, Cesta Kozjanskega odreda 97,
vložek 192.000 SIT, Štante Stanislava, Slo-
venske Konjice, Grajska c. 4, vložek
94.000 SIT, Štefanič Boža, Slovenske Ko-
njice, Šolska ulica 24, vložek 234.000 SIT,
Stefanič Cvetko, Slovenske Konjice, Šol-
ska ulica 24, vložek 1,168.000 SIT, Štefa-
nič Domen, Slovenske Konjice, Šolska uli-
ca 24, vložek 76.000 SIT, Štefanič Tina,
Slovenske Konjice, Šolska ulica 24, vložek
76.000 SIT, Topolšek Jože, Slovenske Ko-
njice, Slomškova ulica 12, vložek
2,178.000 SIT, Topolšek Jožefa, Sloven-
ske Konjice, Slomškova ulica 12, vložek
272.000 SIT, Topolšek Samo, Slovenske
Konjice, Slomškova ulica 12, vložek
76.000 SIT, Topolšek Sašo, Slovenske Ko-
njice, Slomškova ulica 12, vložek
1,128.000 SIT, Trobiš Vera, Šmartno v Rož-
ni dolini, Brezova 44b, vložek 278.000 SIT,
Veranič Marijana Ana, Slovenske Konjice,
Spodnje Preloge št. 11b, vložek 316.000
SIT, Verhovšek Ana, Loče pri Poljčanah,
Draža vas 49a, vložek 56.000 SIT, Verhov-
šek Biserka, Loče pri Poljčanah, Draža vas
49a, vložek 198.000 SIT, Verhovšek De-
jan, Loče pri Poljčanah, Draža vas 49a, vlo-
žek 58.000 SIT, Višnar Miroslav, Frankolo-
vo, Sojek 13, vložek 198.000 SIT, Vražič
Ivan, Slovenske Konjice, Oplotniška c. 7,
vložek 316.000 SIT, Zdolšek Mihael, Fran-
kolovo, Kamna gora 22a, vložek 158.000

SIT, Zidanšek Alojzij, Slovenske Konjice,
Slomškova ul. 16, vložek 316.000 SIT –
vstopili 21. 5. 1997, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01220 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 01250 Reja
drugih živali; 01300 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 15200 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 15320 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15330
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
15820 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15930 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina
iz drugega sadja; 15950 Proizvodnja dru-
gih nežganih fermentiranih pijač; 15980
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
28520 Splošna mehanična dela; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45440 So-
boslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50200 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51210 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51550 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 51660 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52110 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih 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

kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 71310 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 lahko
družba opravlja le dejavnost menjalnic in
zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K
74.12, družba opravlja vse razen revizijske
dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo št. LP
01263/01022-1997/KJ z dne 4. 7. 1997
in uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 97/00839 z dne 8. 12. 1997.
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Rg-203532
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00455 z dne 14. 1. 1998 pri
subjektu vpisa ECCO, ekonomski inženi-
ring, d.o.o., sedež: Migojnice 4, 3302
Griže, pod vložno št. 1/02066/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe, spre-
membo zastopnikov, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi z dne 31. 5. 1995
s temile podatki:

Matična št.: 5450420
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelj: Jančič Cvetko, Griže, Mi-

gojnice 4, vstop 17. 8. 1990, vložek
2,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Ježovnik Jančič Lilijana, Griže, Mi-
gojnice 4, imenovana 31. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-

nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-

nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
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Rg-203536
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00705 z dne 7. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa EMKOR, Tovarna elektrome-
hanskih komponent, d.o.o., Rogatec, Ro-
gatec 252, sedež: Rogatec 252, 3252
Rogatec, pod vložno št. 1/02350/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5450705
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šlander Milan, razrešen 20. 8. 1996;
direktor Krajnc Franc, Šempeter v Savinjski
dolini, Šempeter 75, razrešen 20. 8. 1996;
direktor Krajnc Franc, Žalec, Studence
30b, imenovan 20. 8. 1997.

Sklep o spremembi zastopnika z dne
20. 8. 1996.

Rg-203537
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00038 z dne 5. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa EMKOR, Tovarna elektrome-
hanskih komponent, d.o.o., Rogatec, Ro-
gatec 252, sedež: Rogatec 252, 3252
Rogatec, pod vložno št. 1/02350/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo akta o ustanovitvi z dne 11. 1. 1996 in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5450705
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Šlander Milan, Gomilsko, Grajska vas
28, imenovan 23. 11. 1993, zastopa
družbo brez omejitev, skupno, direktor Kra-
jnc Franc, Šempeter v Savinjski dolini, Šem-
peter 75, imenovan 11. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev, skupno.

Rg-203547
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01016 z dne 9. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ŠTAJERSKI INVESTICIJSKI
SKLAD, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., sedež: Krekov trg 6, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/06340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta z dne 23. 7. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5844169.

Rg-203548
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01278 z dne 12. 1. 1998 pri
subjektu vpisa ŠTAJERSKI INVESTICIJSKI
SKLAD, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., sedež: Krekov trg 6, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/06340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5844169
Osnovni kapital: 8.325,823.000 SIT.

Rg-203552
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00001 z dne 5. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa STEKLARSKI HRAM, trgovina,
gostinstvo in storitve, d.o.o., sedež: Ul.
talcev 1, 3250 Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/06719/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izpuščeni vpis zastopni-
ka pri Srg 829/97 z dne 23. 12. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 1195557
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jordan Valter, Podplat, Krtince 11a,

imenovan 21. 5. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-203556
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01484 z dne 28. 1. 1998 pri
subjektu vpisa ADELINA, storitve – trgovi-
na, d.o.o., Celje, Na otoku 8, sedež: Na
otoku 8, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/06198/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev družbene pogodbe z
zakonom o gospodarskih družbah ter pove-
čanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki
s temile podatki:

Matična št.: 5838118
Osnovni kapital: 1,508.450 SIT
Ustanovitelj: Skender Hamza, Celje, Na

otoku 8, vstop 9. 7. 1993, vložek
1,508.450 SIT, odgovornost. ne odgovarja.

Rg-203567
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00829 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa MERKSCHA, furnirnica,
d.o.o., sedež: Mariborska 116, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/06487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
bene pogodbe z dne 23. 10. 1996, spre-
membo oseb, pooblaščenih za zastopanje in
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5915511
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Požar Matjaž, Maribor, Krajnčičeva 5,
razrešen 23. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:
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; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo;  5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 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.

Rg-203564
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01102 z dne 22. 1. 1998 pri
subjektu vpisa OMES, gradbeništvo in tr-
govina, d.o.o., Celje, Kraigherjeva 7, se-
dež: Kraigherjeva 7, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/03814/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo akta o usta-
novitvi d.o.o. z dne 27. 11. 1997 in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5613302
Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1998:

55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-203573
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01445 z dne 30. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06734/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1254219
Firma: DOM SV. JOŽEF, Duhovno

prosvetni center
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3000 Celje, Plečnikova 29
Ustanovitelj: Misijonska hiša – Lazaristi,

Celje, Plečnikova 29, vstop 5. 6. 1997, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Planinšek Jože, Celje, Plečnikova 29,
imenovan 5. 6. 1997, zastopa zavod brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1997:
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 8532 Izvajanje social-
novarstvenih programov in storitev; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-203578
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00511 z dne 16. 1. 1998 pri
subjektu vpisa CAFE-TROPIC, prehrambe-
no in trgovsko podjetje, Žalec, Savinj-
ska cesta 87a, d.o.o., sedež: Savinjska
cesta 87a, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/03255/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo družbene pogodbe z dne
29. 5. 1995 s temile podatki:

Matična št.: 5545315
Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1998:

1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
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peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov; 1586 Pre-
delava čaja in kave; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja
slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 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; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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, prik-
ljučki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-

vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, 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; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

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

Rg-203579
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00003 z dne 15. 1. 1998 pri
subjektu vpisa INTERDENT, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Celje, sedež: Trno-
veljska c. 9, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00939/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbene pogodbe
z dne 24. 12. 1997, spremembo dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5308585
Firma: INTERDENT, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERDENT, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1998:

2111 Proizvodnja vlaknin; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2441 Proizvodnja far-
macevtskih surovin; 2442 Proizvodnja far-
macevtskih preparatov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2741 Proizvodnja ple-
menitih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 3310 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripo-
močkov; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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;
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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; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8513 Zoboz-
dravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
osmih dneh po prejemu sklepa, ki se vloži
pri tem sodišču. O pritožbi odloča sodnik
okrožnega sodišča, ki je sklep izdalo.

Rg-203585
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00642 z dne 31. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KRS, d.o.o., telekomunika-
cijsko podjetje, Slovenske Konjice, se-
dež: Ulica Toneta Melive 2, 3210 Slo-
venske Konjice, pod vložno
št. 1/02942/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, povečanje kapitala z novimi vložki,
spremembo zastopnikov ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5500966
Firma: KRS, telekomunikacijsko pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KRS, d.o.o.
Osnovni kapital. 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Krajevna skupnost Sloven-

ske Konjice, Slovenske Konjice, Ulica To-
neta Melive 2, vstop 8. 2. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stramšak Marijan, razrešen 17. 9.
1996, kot v.d. direktorja; direktor Kovač
Janko, Slovenske Konjice, Aškerčeva ulica
2, imenovan 17. 9. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1997:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi

in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 6420 Tele-
komunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 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; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-203586
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01396 z dne 31. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06736/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1253212
Firma: INOVA IR, Raziskave, razvoj,

podjetništvo, d.o.o., Velenje
Skrajšana firma: INOVA IR, d.o.o., Ve-

lenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Efenkova 61
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Blatnik Stanko, Ljubljana, Pri-

voz 67a, vstop 29. 12. 1997, vložek 450.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vaupot Vik-
tor, Slovenj Gradec, Podgorska 68, vstop
29. 12. 1997, vložek 375.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Britovšek Vanda, Velenje,
Kersnikova 3, vstop 29. 12. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vi-
zovišek Tatjana, Velenje, Šercerjeva 18, vs-
top 29. 12. 1997, vložek 150.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Verhovnik Irena, Šo-
štanj, Gaberke 621, vstop 29. 12. 1997, vlo-
žek 112.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žgank Irena, Zreče, Pohorska 12, vstop
29. 12. 1997, vložek 112.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vaupot Viktor, imenovan 29. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1997:
5170 Druga trgovina na debelo; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje.

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

Rg-203588
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00811 z dne 23. 12. 1997 pri
subjektu vpisa PETRE, trgovina, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., sedež: Želez-
no 5f, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/02337/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
povečanje osnovnega kapitala ter spremem-
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bo družbene pogodbe z dne 11. 10. 1996
s temile podatki:

Matična št.: 5481082
Osnovni kapital: 2,554.318 SIT
Ustanoviteljica: Petre Marija, Žalec, Že-

lezno 5f, vstop 24. 9. 1990, vložek
1,001.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2852 Splošna mehanična
dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 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;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-

na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 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; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;

9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 92712 Dejavnost igralnic; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, družba
opravlja vse, razen farmacevtskih dejavno-
sti; pri dejavnosti pod šifro K 74.12, družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro G 92.712, družba
opravlja le prirejanje posebnih iger na srečo
na igralnih avtomatih, zunaj igralnic.

Rg-203598
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01264 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa FINECO, podjetje za fi-
nančne, ekonomske in komercialne sto-
ritve, d.o.o., Celje, sedež: Ul. XIV. divizije
14, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/01995/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo zastopnikov ter spre-
membo družbene pogodbe z dne 6. 11.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5400112
Firma: MOP-MEDICINSKA OPREMA

POZNIK, proizvodnja in trženje medicin-
ske opreme, d.o.o., Celje

Skrajšana firma: MOP-MEDICINSKA
OPREMA POZNIK, d.o.o., Celje

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ulaga Mirko, razrešen 27. 10. 1997;
direktor Filipič Leon, Ljutomer, Viktorja Ku-
kovca 2, imenovan 27. 10. 1997, pri skle-
panju, odpovedovanju ali spreminjanju ka-
kršnekoli pogodbe ali pri izvajanju pravnih
poslov izven okvira rednega in običajnega
teka poslovanja družbe; pri najemanju kre-
ditov ali posojil katerih vrednost glavnice
presega znesek tolarske protivrednosti
60.000 DEM; pri dajanju posojil drugim fi-
zičnim ali pravnim osebam ter pri odobrava-
nju komercialnih ali blagovnih kreditov kate-
rih vrednost presega tolarsko protivrednost
60.000 DEM; pri najemanju ali dajanju ga-
rancij, poroštev, hipotek in drugih oblik za-
varovanj, ki presegajo tolarsko protivrednost
60.000 DEM; pri prodaji, dajanju ali prev-
zemu v zakup sredstev, ki po svoji vrednosti
presegajo znesek tolarske protivrednosti
60.000 DEM; pri investicijah, ki po svoji
vrednosti presegajo znesek tolarske proti-
vrednosti 60.000 DEM; pri ustanavljanju
družb-hčera, predstavništev ali poslovnih
enot družbe; pri nakupu deleža-delnic dru-
gih družb in pri prodaji deleža-delnic družb
hčera, direktor potrebuje pisno soglasje
skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1997:
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

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

Rg-200537

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00487 z
dne 2. 12. 1997 pri subjektu vpisa CIMOS
COMMERCE, d.o.o., Koper, Trgovina z
avtomobili in servisiranje, Ulica 15. ma-
ja 18, Koper, sedež: Ulica 15. maja 18,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03635/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
prokurista s temile podatki:

Matičnašt.: 5648653
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Vadnjal Petru, ki je bil razrešen
13. 6. 1996.

Rg-200576
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01150 z
dne 15. 12. 1997 pri subjektu vpisa POD-
JETJE ZA OBDELAVO KAMNA –
INŽENIRING RUDA, d.o.o., Sečovlje, se-
dež: Dragonja 42a, 6333 Sečovlje, pod
vložno št. 1/00680/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5288690
Dejavnost, vpisana 15. 12. 1997: 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 2621 Proizvodnja go-
spodinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike; 2624 Proizvodnja dru-
ge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 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; 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-200975
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01190 z
dne 6. 1. 1998 pod št. vložka 1/05380/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev s temile podatki:

Matična št.: 1215051
Firma: PLEASURE, Gostinske, turistič-

ne in zabaviščne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PLEASURE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Obala 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SOFRADEC HOLDING LIM-

ITED, London, Velika Britanija, Sceptre Hou-
se 169/173, vstop 14. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lozej Davorin, Solkan, Klementa Ju-
ga 10, ki zastopa družbo brez omejitev,
razen za sklepanje pogodb za nakup in pro-
dajo osnovnih sredstev ter nepremičnin,
odobravanje in najemanje posojil, dajanje
garancij ter razpolaganje z nepremičninami
družbe, za kar potrebuje soglasje ustanovi-
telja, in prokurist Ozkan Sudi, Istanbul (Tur-
čija), Maslak, imenovana 14. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo

izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

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

Celoten naslov ustanovitelja se glasi:
Sceptre House 169/173 Regent Street,
London W1R 7Fb.

Pri vpisu priimka prokurista je bila tuja
črka z dodatno oznako vpisana tako, da je
bila dodatna oznaka izpuščena.

Rg-201229
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00462 z
dne 12. 1. 1998 pri subjektu vpisa EUROF-
FICE, inženiring, trgovina in proizvodnja,
d.o.o., Ilirska Bistrica, sedež: Bazoviška
1, 6250 Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 1/04976/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža ter razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5898137
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Prešer-

nova 14
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1998: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0122 Re-
ja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
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; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1586 Predelava čaja in ka-
ve; 1587 Proizvodnja različnih začimb, di-
šav in drugih dodatkov; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1595 Proizvodnja drugih než-
ganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvod-
nja piva; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2416 Proizvod-
nja plastičnih mas v primarnih obliki; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 28511 Galvaniza-
cija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2862 Proizvodnja druge-
ga orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
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izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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.; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 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; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52486 Trgovina na drobno z umetni-
škimi izdelki; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
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; 6311 Prekla-
danje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno 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; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

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

Rg-202414
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01245 z
dne 18. 2. 1998 pri subjektu vpisa RESTA-
VRO, Gradbeništvo in storitve,d.o.o., Sto-
maž 4a, Sežana, sedež: Stomaž 4a,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/02790/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5567734
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelj: Ozbič Jožko, Sežana, Sto-

maž 4a, vstop 27. 12. 1991, vložek
1,608.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja

prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1531 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mav-
ca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 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; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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,
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
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Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na

drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost 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; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-202464
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00737 z
dne 4. 2. 1998 pri subjektu vpisa TERMO-
PLASTI PLAMA, d.d., proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas, Podgrad, sedež:
Podgrad, 6244 Podgrad, pod vložno
št. 1/02242/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika 1. skupšči-
ne z dne 29. 5. 1997 in spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042399
Člani nadzornega sveta: Mesarec Vili-

bald, Vidmar Viljem in Maurič Josip, izstopili
29. 5. 1997; Gruden Milan, Anžur Janez in
Kramar Bojan, vstopili 29. 5. 1997.

Rg-202469
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01046 z
dne 5. 2. 1998 pri subjektu vpisa TERMO-
PLASTI-PLAMA, d.d., proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas, Podgrad, sedež:
Podgrad, 6244 Podgrad, pod vložno
št. 1/02242/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5042399

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ludvik Jože, razrešen 23. 7. 1997;
član uprave Anžur Janez, Ljubljana Polje,
Ob studencu 5, imenovan 1. 8. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev, in prokuristka
Jakovac Slavica, Podgrad 3e, imenovana
14. 8. 1997.

Rg-202472
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00107 z
dne 6. 2. 1998 pri subjektu vpisa TERMO-
PLASTI-PLAMA, d.d., proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas, Podgrad, sedež:
Podgrad, 6244 Podgrad, pod vložno
št. 1/02242/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5042399
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Anžur Janez, razrešen 31. 12.
1997, direktor Osolnik Niko, Ljubljana, Her-
bersteinova ul. 14, imenovan 1. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-203211
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00881 z
dne 10. 3. 1998 pri subjektu vpisa OS-
NOVNA ŠOLA PINKA TOMAŽIČA, p.o., se-
dež: Ljubljanska 10, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00005/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje v javni
zavod, spremembo firme, sedeža in ustano-
vitelja ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5089522
Firma: OSNOVNA ŠOLA PINKA

TOMAŽIČA KOPER, SCUOLA ELEMEN-
TARE PINKO TOMAŽIČ CAPODISTRIA

Sedež: 6000 Koper, Cesta Zore Pe-
rello Godina 1

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.

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

Rg-203220
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01086
z dne 3. 3. 1998 pri subjektu vpisa
EUROCOMMERCE, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, proizvodnjo in trans-
port, d.o.o., Sežana, sedež: Brkinčeva
13, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/02793/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in družbeni-
ka, razširitev in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5577837
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 91
Ustanoviteljica: Kocman Erika, izstop

3. 12. 1996; Šabec Metljak Sonja, Seža-
na, Brkinčeva ulica 13, vstop 3. 12. 1996,
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vložek 1,531.005 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kocman Erika, razrešena 3. 12.
1996; direktorica Šabec Metljak Sonja, ime-
novana 3. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1998: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 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; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 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; 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; 6022 Stori-
tve taksistov; 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; 6521 Finančni zakup (leasing);
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
74.12: razen revizijske dejavnosti.

Rg-203221
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00017 z

dne 18. 3. 1998 pri subjektu vpisa PLA-
MEN – storitve, d.o.o., Postojna, sedež:
Volaričeva 38, 6230 Postojna, pod vlož-
no št. 1/02075/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža
ter razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5494788
Firma: PLAMEN, storitve, d.o.o., Ljub-

ljanska 54, Postojna
Sedež: 6230 Postojna, Ljubljanska 54
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1998: 4522

Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpad-
kov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpad-
ki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistil-
nih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-203224
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00509 z
dne 11. 3. 1998 pri subjektu vpisa WILB
TOUR, turistično podjetje, d.o.o., Anka-
ran, sedež: Jadranska 86a, 6280 Anka-
ran, pod vložno št. 1/05056/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, osnovnih vložkov, dejavnosti
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5919525
Ustanoviteljica: Biserčič Niko, izstop

27. 2. 1998; Jung Hans Wilbert, izstop
2. 4. 1997; Rozin Nevenka, Ankaran, Koc-
jančičeva 29, vstop 2. 4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Biserčič Niko, razrešen 27. 2. 1998;
direktorica Rozin Nevenka, imenovana
27. 2. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje;
92712 Dejavnost igralnic.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 92.712:
samo igralni avtomati izven igralnic.

Rg-203229
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01575 z
dne 10. 3. 1998 pri subjektu vpisa TGT
JAME, Turizem, gostinstvo, transport,
d.o.o., Zavrhek, sedež: Zavrhek 9, 6217
Vremski Britof, pod vložno
št. 1/03521/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5679265
Dejavnost, vpisana 10. 3. 1998: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7414 Podjetniško in poslovno sve-

tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-203235
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01622 z
dne 10. 3. 1998 pri subjektu vpisa
SPEEDY, prevozno trgovsko podjetje,
d.o.o., Šmarje, sedež: Grintovec 35,
1293 Šmarje, pod vložno št. 1/04454/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža in
družbenikov, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo zastopnika in uskladitev ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5853028
Firma: JEANS SERVICE, prevozno tr-

govsko podjetje, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: JEANS SERVICE,

d.o.o., Koper
Sedež: 6000 Koper, Cesta I. Istrske

brigade 47
Ustanovitelj: Novak Rozana in Novak

Dean, izstopila 24. 11. 1997; Cepach Mau-
rizio, Trst, Italija, Via Dante Vaglieri 9/1,
vstopil 24. 11. 1997, vložil 1,540.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Rozana, razrešena 20. 11.
1997; direktor Novak Dean, Šmarje pri Ko-
pru, Puče 6, imenovan 20. 11. 1997, za-
stopa in predstavlja družbo samostojno, ra-
zen v primerih odsvojitve, nakupa nepre-
mičnega in premičnega premoženja druž-
be, in sicer nad vrednostjo 200.000 SIT,
najemanja hipotek in posojil, za kar mora
imeti pisno strinjanje družbenikov.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1998: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 5116 Posredniš-
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tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet.

Čistopis akta o ustanovitvi z dne 28. 11.
1997.

Rg-203249
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00099 z
dne 6. 3. 1998 pod št. vložka 1/05415/00
vpisalo v sodni register tega sodišča prenos
iz OS v Ljubljani in spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1214268
Firma: SANA INTERNATIONAL, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SANA INTERNATIONAL,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pala Giuseppe, Albignase-

co (PD, Italija, Via Trento 19, Zannin Paolo,
Albignasego (PD) Italija, Via Don. A. Schia-
von 8, in Tognon Angelo, Allbignaseco (PD),
Italija, Via Don Milani 69, vstopili 5. 9. 1997,
vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pala Giuseppe, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Medica Nata-
ša, Koper, Bonini 111, imenovani 5. 9.
1997.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997: 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 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, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji

tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
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; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s

turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/30037/00 s firmo: SANA IN-
TERNATIONAL, trgovina in storitve, d.o.o.

Rg-203277
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00661 z
dne 18. 3. 1998 pri subjektu vpisa LOG,
kmetijstvo in trgovina, d.o.o., Ankaran,
Na Logu 10, sedež: Na Logu 10, 6280
Ankaran, pod vložno št. 1/02613/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, prokurista in uskladitev akta
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št.: 5791642
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Besednjak Goran, Ankaran, Na logu
9, imenovan 24. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega ol-
ja in maščob; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
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;
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; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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
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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; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 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; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 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; 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 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina
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; 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 točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prome-
tu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim 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; 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.; 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; 73103 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 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.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9253 De-
javnost botaničnih in živalskih vrtov ter na-
ravnih rezervatov; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

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

Rg-203285
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00917 z

dne 17. 3. 1998 pri subjektu vpisa
JAN-ŽAN, podjetje za trgovino in komer-
cialne storitve, export-import, d.o.o., se-
dež: Beblerjeva 10, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04191/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5769876
Ustanovitelj: Stojanovič Zvonko, Koper,

Krožna cesta 12, vstop 17. 4. 1993, vlo-
žek 1,613.908 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Batista Marjan, izstop 25. 10.
1996.

Rg-203299
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00970 z
dne 3. 3. 1998 pod št. vložka 1/05411/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1201271
Firma: AVTO NOVA, trgovina z avtode-

li, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: AVTO NOVA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Šalara 31d
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jurak Stanislav, vložil

765.000 SIT, in Jurak Robert, vložil
735.000 SIT, oba iz Kopra, Šalara 31d,
vstopila 11. 7. 1997, odgovornost: ne  od-
govarjata.

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

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
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 dodat-
no opremo za motorna vozila; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

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



Stran 5536 / Št. 55 / 6. 8. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Rg-203300
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01105 z
dne 16. 3. 1998 pri subjektu vpisa VITO,
Storitve, d.o.o., Belsko 28, sedež: Bel-
sko 28, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/03871/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
spremembo zastopnikov in spremembo ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5732662
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

Vojsk Adolfu, ki je bil razrešen 1. 8. 1997.
Dejavnost, vpisana 16. 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 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 trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
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; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 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; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-

vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 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; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično 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;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti.

Sprememba akta (prečiščeno besedilo)
z dne 1. 8. 1997.

Rg-203505
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00719 z
dne 12. 3. 1998 pri subjektu vpisa JAVOR
FURNIR – proizvodnja furnirja, d.o.o.,
Prestranek, sedež: Reška c. 24, 6258
Prestranek, pod vložno št. 1/01663/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5438942
Sprememba akta o ustanovitvi (prečišče-

no besedilo) z dne 13. 6. 1996.

Rg-203508
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00720 z
dne 12. 3. 1998 pri subjektu vpisa JAVOR
INJA, proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Pivka, sedež: Kolodvorska 9a,
6257 Pivka, pod vložno št. 1/03455/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5664942
Sprememba akta o ustanovitvi (prečišče-

no besedilo) z dne 14. 6. 1996.

Rg-203509
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00979 z
dne 24. 3. 1998 pri subjektu vpisa PANA-
TEL, storitveno podjetje, d.o.o., Postoj-
na, sedež: Volaričeva 5, 6230 Postojna,
pod vložno št. 1/03642/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5695562
Sedež: 6230 Postojna, Tržaška 36
Dejavnost, vpisana 24. 3. 1998: 51180

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti
51.180: izvzeto posredništvo s farmacevt-
skimi izdelki.

Sprememba družbene pogodbe (pre-
čiščeno besedilo) z dne 2. 10. 1996.

Rg-203516
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01453 z
dne 27. 3. 1998 pri subjektu vpisa OS-
NOVNA ŠOLA PRADE – KOPER, SCUO-
LA ELEMENTARE PRADE – CAPODIS-
TRIA, sedež: Pobeška 52, Via Pobegi 52,
6000 Koper – Capodistria, pod vložno
št. 1/00002/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in ome-
jitev s temile podatki:

Matična št.: 5083168
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mar-

jan Koren, razrešen 28. 10. 1997; zastop-
nica Jerman-Slabe Albina, Koper, Benčiče-
va ulica 2a, imenovana 4. 11. 1997, zasto-
pa šolo kot v.d. ravnateljice brez omejitev.

Rg-203518
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00407 z
dne 30. 3. 1998 pri subjektu vpisa TIP
TOP, podjetje za čiščenje, d.o.o., Koper,
Prisojna pot 1, sedež: Prisojna pot 1,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00644/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5286379
Dejavnost, vpisana 30. 3. 1998: 4521

Splošna gradbena dela; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
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Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-203521

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01014 z
dne 1. 4. 1998 pri subjektu vpisa SPLOŠ-
NA PLOVBA, podjetje za mednarodne
pomorske prevoze in storitve v pomor-
skem prometu, d.o.o., SPLOŠNA PLOV-
BA, Intern. Shipping and Chartering Ltd.,
sedež: Obala 55, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/00032/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo člana nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matičnašt.: 5077168
Član nadzornega sveta: Toš Andrej, iz-

stopil 30.10. 1996; Lampič Peter, vstopil
30. 10. 1996.

Rg-204317
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00266 z
dne 24. 3. 1998 pri subjektu vpisa ORTO-
PEDSKA BOLNICA VALDOLTRA, p.o.,
OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA,
p.r., sedež: Jadranska cesta 31, 6280
Ankaran, pod vložno št. 1/00245/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o zavodih – ustanoviteljico, os-
novni kapital, dejavnost po standardni klasi-
fikaciji, spremembo zastopnikov ter uskaldi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5053765
Firma: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA

VALDOLTRA, OSPEDALE ORTOPEDICO
VALDOLTRA

Pravnoorg. oblika: zavod
Osnovni kapital: 437,667.000 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, vstop 9. 12. 1993, vložek
437,667.000 SIT, odgovornost:  odgovarja
do določene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pišot Venčeslav, Ankaran, Sreberni-
čeva ulica 1, ki od 9. 12. 1993 zastopa
zavod v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v
pravnem prometu brez omejitev, razen pri
sklepanju pravnih poslov v zvezi z nakupom
in prodajo nepremičnin, za kar mora pred-
hodno pridobiti soglasje ustanovitelja, in za-
stopnik Mezek Ciril, Koper, Benčičeva ulica
17, imenovan 4. 6. 1997, ki kot pomočnik
direktorja zastopa zavod v okviru pooblastil,
ki jih ima zavod v pravnem prometu brez
omejitev, razen pri sklepanju pravnih poslov
v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin,
za kar mora pridobiti predhodno soglasje
ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1998: 52310
Dejavnost lekarn; 55510 Storitve menz;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 73104 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju medicine; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 85110 Bonišnična
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistič-
na ambulantna dejavnost; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-204320
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00425 z
dne 6. 4. 1998 pri subjektu vpisa B&Z,
d.o.o., proizvodnja in trgovina, Koper, se-
dež: Pristaniška 8, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/03968/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5740495
Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-

čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

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

Rg-204321
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00565 z
dne 24. 3. 1998 pri subjektu vpisa OPTI-
MATRADE, Zunanja trgovina, zastopanje
in špedicija, d.o.o., Koper – Commercio
estero, rappresentanza e spedizioni,
s.r.l. Capodistria, sedež: Vojkovo nabrež-
je 30a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01868/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in tipa
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5471567
Ustanovitelj: Simič Milovan, izstop 23. 5.

1995; Srblin Zlatko, Koper, Cesta XV. št. 4,
Prade, vstop 26. 5. 1995, vložek
1,454.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Srblin Zlatko, imenovan 26. 5.
1995, kot namestnik direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-204324
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00378 z
dne 24. 3. 1998 pri subjektu vpisa TIB
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TERMINAL, delniška družba za skla-
diščenje, špedicijo, pretovor, zunanjo in
notranjo trgovino, Ilirska Bistrica, sedež:
Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica, pod
vložno št. 1/03300/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5645646
Člani nadzornega sveta: Premk Franc,

Glažar Branko, Rojc Emil in Kaluža Stane,
vstopila 11. 4. 1995.

Rg-204325
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00483 z
dne 26. 3. 1998 pri subjektu vpisa ADRI-
ATIC, Zavarovalna družba, d.d., Koper,
Poslovna enota Postojna, sedež: Cankar-
jeva 3, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/01555/05 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5063361011
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mahne Bogdan, razrešen 1. 6. 1996;
direktor Marušič Anton, Postojna, Gorenje
16, imenovan 1. 6. 1996, kot direktor po-
slovne enote zastopa PE v okviru njene de-
javnosti neomejeno.

Rg-204329
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00660 z
dne 2. 4. 1998 pri subjektu vpisa SINTEST
PEN – Proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 38 –
pros. cona, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02777/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, družbenikov in deležev ter uskladitev de-
javnosti družbe s temile podatki:

Matična št.: 5554489
Osnovni kapital: 108,700.268 SIT
Ustanovitelj: RICKMANSWORT LIMIT-

ED, Dublin 2, Irska, 4, LowertHatch Street,
vstop 28. 6. 1996, vložek 35,787.200 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1998: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-204330
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00913 z
dne 10. 4. 1998 pri subjektu vpisa BIMA,

podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Obala 114, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/04611/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnega vložka s
temile podatki:

Matična št.: 5820677
Ustanovitelja: Bizjak Manica, Portorož,

Podvozna 8, vstop 14. 12. 1993,vložek
900.000 SIT, in BIMA, podjetje za trgovino
in storitve,d.o.o, Portorož, Obala 114, vs-
top 24. 10. 1996, vložek 600.000 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-204332
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01155 z
dne 1. 4. 1998 pri subjektu vpisa STARC
IN OSTALI MEDIKUS, studio za svetova-
nje in storitve, d.n.o., Sežana, sedež:
Antona Boneta 6, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/02721/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5559855
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1998: 31620

Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 45310
Električne inštalacije; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistič-
na ambulantna dejavnost; 85141 Samo-
stojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne ob-
like zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene
dejavnosti, d.n.; 91330 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.180 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-204333
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01164 z
dne 30. 3. 1998 pri subjektu vpisa FC –
GROUP, projektiranje, proizvodnja, mon-
taža in trgovina specialnih strojev in na-
prav, d.o.o., sedež: Dekani 220, 6271
Dekani, pod vložno št. 1/04470/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, družbenikov in poslovnih deležev
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5804841
Sedež: 6280 Ankaran, Vlahovičeva 11
Ustanovitelji: Toškan Zdravko, in Sabalič

Klavdij, izstopila 20. 12. 1996; Jerman Mar-
jan, Ankaran, Vlahovičeva 11, in Ugrin Fran-
ko, Koper, Cesta na Markovec 31, vložila
po 448.125 SIT, vstopila 26. 8. 1993, ter
Škrlj Aleš, Koper, Cesta XIII številka 9, in
Kocjančič Denis, Koper, Pahorjeva 63, vsto-
pila 20. 12. 1996, vložila po 316.875 SIT
– odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1998: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, ra-
zen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2951 Proizvodnja metalurških stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge poseb-
ne namene; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, gene-
ratorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
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; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
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torna vozila in njihove motorje; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi 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 gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na

debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah 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 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 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 spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7482 Pakiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

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

Rg-204338

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01186 z
dne 1. 4. 1998 pri subjektu vpisa DUR-
FLEX, proizvodne storitve in zunanja tr-
govina, d.o.o., Hrvatini 165, Ankaran, se-
dež: Hrvatini 165, 6280 Ankaran, pod
vložno št. 1/02759/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, dejavnosti in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5595223
Ustanovitelj: Sorgo Martina, izstop

19. 12. 1996; Sorgo Narciso, Ankaran, Hr-
vatini 165, vstop 14. 12. 1991, vložek
1,968.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Sorgo Martini, ki je bila razreše-
na 19. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 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; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
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na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-

vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim 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;
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;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 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, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice.

Rg-204339
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01201 z
dne 14. 4. 1998 pri subjektu vpisa ADRIA-
TIK KONCERT, d.o.o., posredovanje in
organizacija glasbenih, estradnih prire-
ditev, turizem in gostinstvo, marketing,
trgovina, uvoz, izvoz, Ilirska Bistrica,
Gubčeva 42a, sedež: Gubčeva 42a,
6250 Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 1/02421/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in
družbenikov, povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov, spremembo in uskladitev de-
javnosti, prokurista in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5521106
Firma: ADRIATIK KONCERT, organiza-

cija glasbenih prireditev, posredništvo
in storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica

Skrajšana firma: ADRIATIK KONCERT,
d.o.o., Ilirska Bistrica

Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Bazo-
viška 20

Osnovni kapital: 1,706.000 SIT
Ustanovitelja: Finderle Vigor, Rijeka, Hr-

vaška, Opatijska 45, vložil 819.000 SIT, in
Matešić Mirjana, Rijeka, Hrvaška, Trsatske
stube 15, vložila 887.000 SIT – vstopila
12. 6. 1991, odgovornost: ne  odgovarja-
ta; Sertič Mirko, izstopil 30. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Trebec Vanda, Ilirska Bistrica, Gre-
gorčičeva 8a, imenovana 28. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1998: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 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;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-204340
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01202 z
dne 6. 4. 1998 pri subjektu vpisa STRADUS,
podjetje za finančno-računovodske stori-
tve in finančni inženiring, d.o.o., Izola,
Prečna ul. 11, sedež: Prečna ul. 11, 6310
Izola, pod vložno št. 1/02944/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala in družbenika, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5588553
Firma: STRADUS, finančno-računo-

vodske storitve, d.o.o., Izola
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Rakuša Dušan, vstopil

30. 3. 1992, vložil 1,800.000 SIT, in
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Štrumbelj Mojca, vstopila 23. 12. 1996,
vložila 1,200.000 SIT, oba iz Kopra, II. Pre-
komorske brigade 67, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe (pre-
čiščeno besedilo) z dne 23. 12. 1996.

Rg-204341
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01207 z
dne 6. 4. 1998 pri subjektu vpisa DE & DE,
trgovina, export-import, d.o.o., Izola, se-
dež: Obrtno stanovanjska cona b.
št. 6310 Izola, pod vložno
št. 1/02491/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov, spremembo sedeža in de-
javnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5529506
Sedež: 6310 Izola, Zelena ulica 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Borin Guido, Montagnana

(PD), Italija, Via Michele Sarmicheli 23, Bo-
rin Luigi, Montagnana (PD), Italija, Via Alberi
27, in Borin Giuseppe, Montagnana (PD),
Italija, Via Alberi 25, vstopili 20. 9. 1993,
vložili po 350.000 SIT, ter Lovrečič Denis,
Izola, Tomažičeva ulica 13, vstopil
25. 8. 1991, vložil 450.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 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; 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; 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;
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; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti 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; pri dejavnosti 74.12 je izv-
zeta revizijska dejavnost.

Rg-204342
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01209 z
dne 10. 4. 1998 pri subjektu vpisa
KROMIBA, proizvodnja, notranja in zu-
nanja trgovina, d.o.o., Povir 51f, Seža-
na, sedež: Povir 51f, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/03023/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5601428
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1998: 2417

Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
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nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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; 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;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-204343
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01211 z
dne 3. 4. 1998 pri subjektu vpisa MODA

DIANA, notranja in zunanja trgovina,
d.o.o., Koper, Poslovni trgovski center
Soča, Koper, sedež: Poslovni trgovski
center Soča, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04764/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža ter
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5858631
Firma: MODA DIANA, notranja in zu-

nanja trgovina, d.o.o., Koper
Sedež: 6000 Koper, Cesta Zore Pe-

rello Godina 2
Dejavnost, vpisana 3. 4. 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 popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s

trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z ele-
ktričnimi, 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 grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
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 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; 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 agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7440 Eko-
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nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne 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.

Rg-204344
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01213 z
dne 1. 4. 1998 pri subjektu vpisa SEA, pod-
jetje za proizvodnjo in inženiring elek-
tronske in elektroakustične opreme,
d.o.o., Sežana, sedež: Partizanska 82,
6210. Sežana, pod vložno
št. 1/01917/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča izstop družbenika in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5474680
Ustanovitelj: Grmek Miloš-Borut, izstop

19. 12. 1996; Starc Oskar, Sežana, Anto-
na Boneta 6, vstop 15. 1. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2225 Druge s tiskarstvom povezane sto-
ritve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
4531 Električne inštalacije; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-

ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-204345
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01214 z
dne 10. 4. 1998 pri subjektu vpisa TAJAS,
trgovina, posredovanje, zastopanje,
d.o.o., Sežana, sedež: Cesta na Bršlja-
novec 14, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/03176/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5656168
Dejavnost, vpisana 10. 4. 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; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
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; 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; 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; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-204347
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01238 z
dne 10. 4. 1998 pri subjektu vpisa KO-
BRA, podjetje za trgovino in proizvod-
njo, d.o.o., sedež: Prečna ul. 6, 6310 Izo-
la, pod vložno št. 1/03431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
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uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki

Matična št.: 5660955
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1998: 1920

Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 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 papir-
ja in kartona; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154

Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 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; 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; 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; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 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; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki.

Rg-204348
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00020 z
dne 30. 3. 1998 pri subjektu vpisa HO-
TELI MORJE, delniška družba, Portorož,
sedež: Obala 33, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/01150/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5004888
Člani nadzornega sveta: Maglica Vlado,

Jagrinec Srečko in Knafelc Magda, izstopili
23. 12. 1996; Mirinič Milan, Rigl Peter, Ku-
harič Borut, Ukmar Miro, Stevanović Jovo
in Knafelc Magda, vstopili 23. 12. 1996.

Rg-204349
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00077 z
dne 15. 4. 1998 pri subjektu vpisa PRE-
SAN – proizvodnja kemičnih izdelkov in
trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Vegova
14a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02605/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo ti-
pa zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5557887
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Žer-

jal Ernest, razrešen 14. 1. 1997 kot na-
mestnik direktorja in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev, in Žerjal
Nevenka, razrešena 14. 1. 1997 kot direk-
torica in imenovana za zastopnico, ki kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, oba iz Kopra, Vegova ulica 14a.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1998: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
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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.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-204350
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00080 z
dne 15. 4. 1998 pri subjektu vpisa WORLD-
CAF, import-export, pražarna in trgovi-
na s kavo, d.o.o., Križ, sedež: Križ 263,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/02583/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5538068
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1998: 15811

Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čoko-
lade in sladkornih izdelkov; 1585 Proiz-
vodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvod-
nja homogeniziranih živil in dietetične hra-
ne; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
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; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-

mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;

7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-204352
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00149 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa BAKAN
& BAKAN – Glasbena agencija in koz-
metične storitve, d.n.o., Koper, sedež:
Krožna 12, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04750/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5838339
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 74843

Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-204353
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00153 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa MADAI,
d.o.o. – upravljanje kabelsko komunika-
cijskih sistemov CATV in RTV difuzija,
sedež: Ulica 15. maja št. 13, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5586488
Ustanovitelj: TELMONT, d.o.o., Koper,

Kampel 12, vstop 12. 4. 1994, vložek
2,467.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; PROTOKOL, d.o.o., Koper, Kampel
12, izstop 9. 1. 1997.

Sprememba družbene pogodbe (pre-
čiščeno besedilo) z dne 9. 1. 1997.

Rg-204355
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00164 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa METAL
CHERAMICA – Elektrokovinska pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Sečovlje, se-
dež: Sečovlje b. št., 6333 Sečovlje, pod
vložno št. 1/00690/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5290139
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 2521

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
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kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3511 Gradnja in
popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popra-
vilo čolnov za razvedrilo in šport; 3550 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 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, 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;
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; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-

lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarnškimi 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; 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; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki.

Rg-204356
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00271 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa BISTRA
– Finančne, knjigovodske in komercial-
ne storitve, d.o.o., Dekani, sedež: Deka-
ni 217, 6271 Dekani, pod vložno
št. 1/04009/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5742854
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 4521

Splošna gradbena dela; 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; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 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; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 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 je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-204357

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00273 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa MA-
GRO, trgovsko podjetje na debelo in
drobno, d.o.o., Komen, sedež: Komen
št. 60, 6223 Komen, pod vložno
št. 1/01551/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti
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s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5429617
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 1421

Pridobivanje gramoza in peska; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 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; 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 trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
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; 6024 Cestni tovorni promet;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki.

Rg-204358
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00282 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa MA-
NAGEMENT CONSULTING & SERVICE,
poslovne storitve in trgovina, d.o.o., se-
dež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/05222/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
prokuristke s temile podatki:

Matična št.: 5938635
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 14
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Terzić Ljiljana, razrešena 5. 2.
1997; prokuristka Račnik Irena, Koper, Ce-
sta na Markovec 6a, imenovana 5. 2. 1997.

Rg-204359
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00378 z
dne 31. 3. 1998 pri subjektu vpisa HO-
TELI MORJE, delniška družba, Portorož,
sedež: Obala 33, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/01150/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predsednika in namest-
nika predsednika nadzornega sveta ter spre-
membo uprave s temile podatki:

Matična št.: 5004888
Oseba, pooblaščena za zastopanje: An-

tolovič Marino, Izola, Pobočna ulica 6, raz-
rešen 5. 3. 1997 kot direktor in imenovan
za zastopnika, v stalni upravi zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Mirinič Milan,
predsednik, in Kuharič Borut, namestnik
predsednika, vstopila 23. 12. 1996.

Rg-204360
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00527 z
dne 1. 4. 1998 pri subjektu vpisa MESTNI
PLINOVODI, distribucija plina, d.o.o., se-
dež: Kolodvorska, b. št. 6102 Koper, pod
vložno št. 1/04941/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala, deležev, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5872928
Sedež: 6102 Koper, Kolodvorska 2
Osnovni kapital: 450,000.000 SIT
Ustanovitelji: SOCIETA’GAS RIMINI

S.P.A., Rimini, Italija, Via Dossi 2, vložil
301,500.000 SIT, SOCIETA’ COOPERATI-
VA BRACCIANNI RIMINESE, soc.coop.
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a.r.l., Rimini, Italija, Via Emilia 113, vložil
67,500.000 SIT, SOCIETA’ RIMINESE
COSTRUZIONI – SO.RI.CO.S.P.A., Rimini,
Italija, Via L. Cenci 17, vložil 67,500.000
SIT, SOCIETA’ ITALIANA GAS LIQUIDI
S.R.L., Toriana, Italija, Via Famignano 6/8,
vložil 4,500.000 SIT, in EUROPLIN, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 7, vložil 9,000.000
SIT – vstopili 23. 11. 1994, odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Dejavnost, izbrisana 1. 4. 1998: 4010
Oskrba z elektriko; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 9000 Storitve javne higiene.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1998: 40103
Druga proizvodnja elektrike; 40104 Prenos
elektrike; 40105 Distribucija elektrike;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90005
Druge storitve javne higiene.

Rg-204361
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00584 z
dne 30. 3. 1998 pri subjektu vpisa MEDIT-
ERAN, notranja in zunanja trgovina, go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Sečovlje, Pa-
recag 130, sedež: Parecag 130, 6333
Sečovlje, pod vložno št. 1/04838/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, družbenikov, de-
ležev, dejavnosti in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5862809
Firma: MEDITERAN – Trgovina in turi-

zem, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDITERAN, d.o.o.
Ustanovitelji: Božič Mirko, Sečovlje, Pa-

recag 130, vstop 18. 7. 1994, vložek
60.028 SIT, Comelato Marisa, Trst, Roton-
da del boschetto n. 2, vstop 18. 7.1994,
vložek 300.141 SIT, Cagnus in Markežič
Rossela, Portorož, Seča 40, vstop 18. 7.
1994, vložek 300.141 SIT, Svaldi Marcel-
lo, Bedolo, Italija, Via Martinat 3, vstop 4. 3.
1997, vložek 420.197 SIT, in Svaldi Paolo,
Trento, Italija, Via Ottaviano Rovereti 9, vs-
top 4. 3. 1997, vložek 420.197 SIT – od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Božič Mirko, ki od 4. 3. 1997 zasto-
pa družbo in sklepa vse pogodbe brez ome-
jitev, razen pogodb o odsvojitvi ali obreme-
nitvi nepremičnin in osnovnih sredstev druž-
be ter pogodb, ki obremenjujejo družbo
prek vrednosti 100.000 SIT, za katere po-
trebuje predhodni sklep skupščine, in pro-
kurist Svaldi Paolo, imenovan 4. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 30. 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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s

parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
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; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo 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; 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; 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; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

Rg-204362
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00591 z
dne 30. 3. 1998 pri subjektu vpisa MARI-
NA PORTOROŽ, turistično podjetje, d.d.,
sedež: Cesta solinarjev 8, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/03190/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča predloži-
tev zapisnika 2. redne seje skupščine z dne
25. 4. 1997 in čistopis statuta z dne 25. 4.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5680832.

Rg-204363
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00640 z
dne 1. 4. 1998 pri subjektu vpisa HOTELI
MORJE, delniška družba, Portorož, se-
dež: Obala 33, 6320 Portorož, pod vlož-
no št. 1/01150/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev zapisnika supšči-
ne z dne 9. 5. 1997 in prečiščeno besedilo
statuta z dne 9 .5. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5004888.

Rg-204364
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00849 z

dne 30. 3. 1998 pri subjektu vpisa BANKA
KOPER, d.d., Dvojezična firma: BANKA
KOPER d.d. –s.p.a., sedež: Pristnaiška
14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00490/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika zbora z dne
26. 6. 1997, spremembo statuta in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5092221
Člani nadzornega sveta: Kosmina Jan-

ko, Korelič Bruno, Kranjc Jožef, Mateta
Marjan in Tiselj Marijan, vstopili 26. 6.
1997.

Sprememba statuta (prečiščeno besedi-
lo) z dne 26. 6. 1997.

Rg-204365
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00897 z
dne 30. 3. 1998 pri subjektu vpisa ADRI-
ATIC, Zavarovalna družba, d.d., Koper,
Poslovna enota Koper, sedež: Prista-
niška 12, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01555/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5063361016
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Širca Borut, razrešen 14. 6. 1997;
Pregarc Vinko, Ankaran, Jadranska cesta
16a, imenovan 16. 6. 1997, kot direktor
poslovne enote zastopa poslovno enoto v
okviru njene dejavnosti brez omejitev.

Rg-204366
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01036 z
dne 30. 3. 1998 pri subjektu vpisa IN-
TEREUROPA, mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija, del-
niška družba, Filiala špedicije Sežana,
sedež: Partizanska 93, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/00212/05 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5001684
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kocjančič Rudi, razrešen 30. 4.
1997; Mezinec Ladislav, Komen, Gorjan-
sko 18c, imenovan 1. 5. 1997, kot direk-
tor podružnice – filiale je pooblaščen, da v
imenu družbe in na njen račun sklepa po-
godbe v okviru dejavnosti podružnice z na-
slednjimi omejitvami: ne sme skleniti po-
godbe o dajanju ali najemanju kratkoroč-
nega ali dolgoročnega kredita; ne sme brez
predhodnega dogovora s članom uprave
družbe, zadolženim za področje marketin-
ga in prodaje, skleniti pogodbe o sodelo-
vanju ali prekiniti sodelovanje s tujim po-
slovnim partnerjem; ne sme skleniti pogod-
be o opravljanju špediterskih storitev na
domačih in mednarodnih sejmih ter samo-
stojnih in specializiranih razstavah; ne sme
skleniti pogodbe o poslih in s komitenti, ki
jih opravlja oziroma s katerimi dela dvoje
ali več podružnic; ne sme skleniti pogodbe
o zalaganju finančnih sredstev družbe, ra-
zen za carinske in druge uvozne dajatve,
za transportne, skladiščne in prekladalne
stroške ter za zavarovalne premije za pre-
voz blaga v okviru letnega načrta obratnih
sredstev in v skladu s smernicami ter skle-
pi uprave družbe.
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LJUBLJANA

Rg-201058
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06957 z dne 8. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa PACIENT, podjetje za zdravstve-
ne storitve, d.o.o., Ljubljana, Savska ce-
sta 3, sedež: Savska cesta 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19890/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev in družbene po-
godbe ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5671426
Osnovni kapital: 12,521.530 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Vito, Ljubljana, Tr-

stenjakova 13, in Meško Roman, Cerknica,
Kebetova 24, vstopila 8. 10. 1992, vložila
po 6,260.765 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1998: 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6220 Izredni zračni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 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; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 8512 Izven-
bolnišnična zdravstvena dejavnost; 85121
Osnovna zdravstvena dejavnost; 85122
Specialistična ambulantna dejavnost; 8513
Zobozdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 85141 Samostoj-
ne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne oprav-
ljajo zdravniki; 85142 Alternativne oblike
zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9303 Druge storitve za nego te-
lesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 11. 1997.

Rg-201511
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06731 z dne 29. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30077/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243250
Firma: MAK COMMERCIUM, trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: MAK COMMERCIUM,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska

c. 244
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kutić Aleksandar, Grosup-

lje, Ljubljanska c. 4c, vstop 26. 11. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kutić Aleksandar, imenovan 26. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1997: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava
in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1583 Pro-
izvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-

sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi pijačami 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
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Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obdela-
va podatkov; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
5551 Storitve menz.

Rg-202094
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18625 z dne 14. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa BONAS, Trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Medvode, sedež: Klanska 3, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/13417/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5641268
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Nastran Boštjan, Medvo-

de, Klanska ulica 3, vstop 27. 8. 1991, vlo-
žek 1,498.000 SIT, in Nastran Borut, Med-
vode, Ulica k Studencu 4, vstop 6. 7. 1994,
vložek 10.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 14. 3. 1996: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 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;
551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 601 Železniški promet;
602 Drug kopenski promet; 611 Pomorski
promet; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 652 Drugo finančno
posredništvo; 671 Pomožne dejavnosti v
finančnem posredništvu, razen zavarovalniš-
tva in dejavnosti pokojninskih skladov; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; podjetniško sveto-
vanje; upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti.

Rg-202177
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05233 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZAVESE TABERNIK, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Li-
parjeva 24, Mengeš, pod vložno
št. 1/23763/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5803217
Firma: ZAVESE TABERNIK, trgovsko

in storitveno podjetje, d.o.o., Liparjeva
24, Mengeš

Skrajšana firma: ZAVESE TABERNIK,
d.o.o., Mengeš

Sedež: 1234 Mengeš, Liparjeva 24

Osnovni kapital: 4,925.250 SIT
Ustanoviteljica: Tabernik Katja, Komen-

da, Podboršt pri Komendi 19d, vstop
24. 6. 1993, vložek 4,925.250 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tabernik Katja, imenovana
24. 6. 1993, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6024 Cestni
tovorni promet; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-202179
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00606 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa LIA, trgovsko podjetje, Ljub-
ljana, Podutiška 65, d.o.o., sedež: Podu-
tiška 65, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07027/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika
in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5369266
Firma: LIA, inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LIA, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Ko-

stanj 15
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Zakotnik Lija, izstop 19. 12.

1994; Pogačar Andrej, Ljubljana, Cesta v
Kostanj 15, vstop 19. 12. 1994, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zakotnik Lija, razrešena 19. 12.
1994; direktor Pogačar Andrej, imenovan
19. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1998: 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;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Ne-
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specializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 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; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
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; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60220
Storitve taksistov; 63300 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-202195
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06246 z dne 6. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa PLASTAL, družba za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Brnčičeva 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28594/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5952972
Dejavnost, vpisana 6. 1. 1998: 3310

Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 10. 1997.

Rg-202247
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03683 z dne 12. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa MARKOM, KNOW – HOW INFO
SUPPLY, trženje medijev, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Prvomajska 9, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13119/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ka-
pitala in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5517532
Osnovni kapital: 5,321.475 SIT
Ustanovitelj: Juršič Marko, Ljubljana, Ge-

strinova 1, vstop 31. 7. 1991, vložek
5,321.475 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-202543
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 97/06998 z dne 2. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa GRAMEX TRGOVINA, družba
za trgovino, špedicijo in druge poslov-
ne storitve, d.o.o., Ljubljana, Šmartin-
ska 106, sedež: Šmartinska 106, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25526/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5859018
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Starič Stane, razrešen 23. 6. 1997;
direktor Jazbec Matjaž, Ljubljana, Palmeje-
va 10, imenovan 1. 12. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-203130
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07278 z dne 11. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa TRGOMAT, d.o.o., Ljubljana,
trgovina, storitve, Mestni trg 7/II, Ljub-
ljana, sedež: Mestni trg 7/II, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13768/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5536278
Firma: VARNOST CENTER, d.o.o.,

Ljubljana, Tržaška cesta 2
Skrajšana firma: VARNOST CENTER,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška c. 2
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Stojanovič Milorad, razrešen
15. 12. 1997; direktorica Markič Valenti-
na, Ig 219c, imenovana 15. 12. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1998: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 4531
Električne inštalacije; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6420
Telekomunikacije; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 74.60 –
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje – je
dovoljeno samo opravljanje varovanja.

Rg-203132
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07303 z dne 11. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ŽALAC – BEDENK & CO, pod-
jetje za storitve in trgovino, d.n.o., Ljub-
ljana, sedež: Izletniška 5, 1231 Ljublja-
na Črnuče, pod vložno št. 1/25741/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in zastopnikov ter preobli-
kovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5859069
Firma: AVTOMEDIA, podjetje za sto-

ritve in trgovino, d.o.o., Vodice

Skrajšana firma: AVTOMEDIA, d.o.o.,
Vodice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1217 Vodice, Dobruša 19
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelj: Bedenk Marjana in Bedenk

Žalac Jana, izstopili 18. 12. 1997; Kmetič
Franc, Vodice, Dobruša 13, vstopil 18. 12.
1997, vložil 1,504.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bedenk Marjana in zastopnica Be-
denk Žalac Jana, razrešeni 18. 12. 1997;
direktor Kmetič Franc, imenovan 18. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-203144
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00092 z dne 9. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30302/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244388
Firma: ŠKOFIJSKA KNJIGARNA, trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠKOFIJSKA KNJIGAR-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Mačkova 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gril Janez, Ljubljana, Po-

ljanska 4, vstop 19. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prestor Vincenc, Ljubljana, Ciril Me-
todov trg 17, imenovan 19. 2. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 3. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovina na
drobno po pošti.

Rg-203155

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00867 z dne 3. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa FIŠER & FIŠER, podjetje za po-
sredovanje in trgovino, d.n.o., Radom-
lje, sedež: Prešernova cesta 21, 1235
Radomlje, pod vložno št. 1/27389/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovne-
ga kapitala in dejavnosti ter preoblikovanje
iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5933706
Firma: FIŠER & FIŠER, podjetje za po-

sredovanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: FIŠER & FIŠER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,642.000 SIT
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Ustanoviteljica: Fišer Tomaž, izstopil
26. 1. 1998; Fišer Marjeta, Radomlje, Pre-
šernova cesta 21, izstopila iz d.n.o. in vsto-
pila v d.o.o. 4. 2. 1998, vložila 1,642.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1998: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1910 Stroje-
nje in dodelava usnja; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno 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; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 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; 5511
Dejavnost 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); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203158
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06493 z dne 16. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa TEKSTIL-IMPEX, trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Mala ulica 5, sedež: Ma-
la ulica 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25422/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5847052
Firma: TEKSTIL-IMPEX, trgovina,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska

ulica 9
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

12. 3. 1998.

Rg-203163
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07452 z dne 6. 3. 1998 pri subjek-

tu vpisa TORA, grafična dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, Ul. Jožeta Jame 14, sedež:
Ulica Jožeta Jame 14, 1210 Ljublja-
na-Šentvid, pod vložno št. 1/02883/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanovitelja, deleža, zastopnika in
družbene pogodbe ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5299241
Ustanovitelj: Merhar Franc, izstop

24. 12. 1997; Srimšek Dejan, Kranjska Go-
ra, Čičare 11, vstop 2. 11. 1989, vložek
17,086.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Merhar Francu, ki je bil razrešen
24. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1998: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85325
Dejavnost invalidskih podjetij.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 12. 1997.

Rg-203173
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00646 z dne 9. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa MONS, nepremičnine in inženi-
ring, d.o.o., sedež: Dunajska 56, 1000

Ljubljana, pod vložno št. 1/29277/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev, pooblastil
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1192213
Osnovni kapital: 134,680.000 SIT
Ustanovitelji: Kranjska investicijska druž-

ba, d.o.o., Trzin, Blatnica 2, vložila
67,340.000 SIT, Oberhofer Alfred Nikolaus,
Avstrija, Telfes i. St., vložil 26,936.000 SIT,
Oberhofer Thomas, Avstrija, Natters, vložil
26,936.000 SIT, in Werthaus Bauelemente
Vertriebsgesellschaft MBH, Avstrija, Leipzig,
vložil 13,468.000 SIT – vstopili 27. 3. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Anderlič Jože, Celovec, Frodlgasse
31, ki od 3. 10. 1997 zastopa družbo neo-
mejeno, razen pri sklepanju pogodb o pro-
daji in obremenitvi lastnih nepremičnin, ki
niso kupljene oziroma zgrajene z namenom
prodaje, tako da lahko za lastne nepremič-
nine pogodbe sklepa le skupno s prokuri-
stom.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 10. 1997.

Rg-203192
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01066 z dne 2. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa H-RAM-G, gradbeno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Omersova 36,
1000 Ljubljana, pod vložno
št.1/29992/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 1233394
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-

sta 264
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Trontelj Ivo, razrešen 24. 2. 1998;
prokurist Blejec Tomaž, Dol pri Ljubljani,
Podgora pri Dolskem 14, imenovan 24. 2.
1998.

Rg-203647
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00782 z dne 31. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Področna enota prosto-
voljno zavarovanje, sedež: Miklošičeva
24, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19081/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5554195059
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Henigman Franc, Ribnica, Cesta
VIII/4, Grič, imenovan 24. 11. 1997.

Rg-203649

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00295 z dne 31. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa Inštitut za geografijo, sedež:
Trg francoske revolucije 7, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01314/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5051533
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Ravbar Marjan, razrešen 11. 12.
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1997; direktor Zupančič Jernej, Komen-
da, Križ 59, imenovan 11. 12. 1997.

Rg-203650
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02043 z dne 31. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa AGROPROGRES-TRADE, zunanja
in notranja trgovina, zastopanje, servis,
izvoz in uvoz, d.o.o., sedež: Slovenska ce-
sta 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09631/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in ustanovite-
ljev ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5434769
Firma: TIMIJA-FIN, računovodske in

finančne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TIMIJA-FIN, d.o.o.
Ustanoviteljici: Pušnar Martina, izstopila

11. 4. 1997; Dornik Iva, Ljubljana, Jakčeva
40, in Lejič Mira, Ljubljana, Ulica Polonce
Čude 9, vstopili 10. 6. 1991, vložili po
206.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1998: 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 72300 Obdelava podatkov;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-203651
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05958 z dne 31. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa GROUPP A, trgovina, proizvod-
nja in trženje, d.o.o., Ljubljana, Parmova
22, sedež: Parmova 22, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19320/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5662281
Firma: GROUP A, trgovina, proizvod-

nja in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: GROUP A, d.o.o.
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Šte-

bijeva 20.

Rg-203655
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05347 z dne 30. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa GRADING CO, Podjetje za in-
ženiring, svetovanje, marketing, pro-
izvodnjo, organizacijo proizvodnje in sto-
ritev, organizacijo kooperacije..., d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Reboljeva 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02208/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, deležev in imena
zastopnika, uskladitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5288126
Firma: GRADING & CO, podjetje za

gradbeništvo, kooperacijo in trgovino,
d.o.o.

Skrajšana firma: GRADING & CO, d.o.o.
Ustanovitelj: Vidmar Iztok, izstop 23. 9.

1997; Perpar Boris Janez, Ljubljana, Rož-
na dolina, Cesta X/30, vstop 27. 3. 1992,
vložek 2,172.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vidmar Iztok, razrešen 23. 9. 1997;
direktor Perpar Boris Janez, imenovan
27. 3. 1992, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1998: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 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 teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 9. 1997.

Rg-203657
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05359 z dne 30. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa VIFRAS, d.o.o., trgovina, stori-
tve in gostinstvo, Medvode, sedež: Čar-
manova 8, 1215 Medvode, pod vložno
št. 1/25406/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5846765
Sedež: 1215 Medvode, Cesta tal-

cev 56.

Rg-203660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06781 z dne 26. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa REBERNIK, d.o.o., avtovleka,
servis, prevozi, trgovina, Petrovičeva 23,
Ljubljana, sedež: Petrovičeva 23, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15617/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5555434
Firma: REBERNIK, d.o.o., avtovleka,

servisi, prevozi, trgovina
Skrajšana firma: REBERNIK, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1998: 1821

Proizvodnja delovnih oblačil; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna 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;
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
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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; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 11. 1997.

Rg-203661
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05485 z dne 25. 3. 1998 pri subjektu
vpisa FACKELMANN, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., sedež: Žebljarska ulica
5, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/08983/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5424500
Sedež: 1230 Domžale, Slamnikar-

ska 1.

Rg-203663
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00729 z dne 25. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa MESO KAMNIK, Mesna indu-
strija, d.d., sedež: Usnjarska 1, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/01792/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča člana nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5014026
Član nadzornega sveta: Uršič Davorin,

vstopil 19. 1. 1998.

Rg-203664
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05495 z dne 25. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa SAMOFIN, družba za upravlja-
nje in naložbe, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Knezova ul. 28, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29514/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1198882
Sedež: 1000 Ljubljana, Soška 12.

Rg-203665
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00766 z dne 25. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa GAMBIT, proizvodnja elektron-
skih naprav, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sav-
ska 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02638/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5280397
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Domijan Aljoša, razrešen 11. 12.
1997; direktor Tatalovič Žarko, Ljubljana,
Vandotova 21, imenovan 11. 12. 1997.

Rg-203666
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07110 z dne 25. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa IMP PROJEKTIVNI BIRO, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 7, sedež: Dunajska
7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04597/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5078059
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektorji Maučec Matija, Ljubljana, Posavske-
ga 17a, razrešen in ponovno imenovan
15. 12. 1997 ter Kolarič Bojan, Ljubljana,
Ul. pohorskega bataljona 61, in Povšič An-
drej, Ljubljana, Glinškova ploščad 2, ime-
novan 15. 12. 1997.

Rg-203667
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06716 z dne 25. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa SAMBOX, poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vošnjakova 8,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28050/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep Srg 4497/97
– spremembo ustanoviteljev in deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5868122

Sedež: 1000 Ljubljana, Ljubljana
Ustanovitelj: Jenko Mitja, Skok Viljem,

Kržič Andrej in Jamnikar Matjaž, izstopili
29. 8. 1996, SAMBOX, d.o.o., Ljubljana,
Vošnjakova 8, vstopil 29. 8. 1996, vložil
1,117.772 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-203669
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00803 z dne 25. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa IT MODRA HIŠA, d.d., borzno
posredovanje, sedež: Gornji trg 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24219/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5784433
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Poljak Krivic Marija, Dobrunje, So-
strska cesta 12c, imenovana 20. 1. 1998.

Rg-203668
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06925 z dne 25. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa LION STYLE, Proizvodnja, tr-
govina in oblikovanje, d.o.o., Kamnik, se-
dež: Ljubljanska 45, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/15272/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5565537
Sedež: 1240 Kamnik, Perovo 27.

Rg-203670
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01173 z dne 24. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30270/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.d. poob-
laščenke s temile podatki:

Matična št.: 1244892
Firma: DP JUB, delniška družba poob-

laščenka, d.d.
Skrajšana firma: DP JUB, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Dol pri

Ljubljani 28
Osnovni kapital: 610,080.000 SIT
Ustanovitelji: delničarji po priloženem

seznamu, vstopili 12. 2. 1998, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hoyer Štefan, Komenda, Sadarjeva
18, imenovan 12. 2. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta:Bokalič Boža,
Frece Vladimir in Kmetič Milena, vstopili
12. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1998: 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-203671
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00334 z dne 20. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa B A INVESTMENT, finančno
svetovanje, d.o.o., sedež: Cankarjevo na-
brežje 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14205/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in zastopni-
kov, preoblikovanje iz d.o.o. v d.d. ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:
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Matična št.: 5540330
Firma: CA IB SECURITIES, finančno

svetovanje, d.d.
Skrajšana firma: CA IB SECURITIES,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Samardžija Marino in direktor Bob-
vos Gyrgy, razrešena 1. 1. 1998; Petročnik
Tanja, Domžale, Študljanska cesta 17, raz-
rešena 1. 1. 1998 kot direktorica in imeno-
vana za članico uprave, ter predsednik upra-
ve Grašič Danilo, Orehova vas-Slivnica, Ma-
riborska 13, imenovan 1. 1. 1998, ki zasto-
pa družbo skupaj s še enim članom uprave
ali prokuristom.

Člani nadzornega sveta: Horvath Helmut,
Krieglstein Stefan, Simor Andras in Sup-
panz Christian, vstopili 1. 1. 1998.

Rg-203676
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05330 z dne 18. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa DETEX, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, zastopanje in po-
sredovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
lovška 28a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03984/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5320224
Ustanovitelji: Prošič Željko in COMEX

GROUP LTD, izstopila 11. 9. 1997; INTE-
GRAL, Proizvodnja, prerada i trgovina poljo-
privrednih i prehrambenih proizvoda, d.d.,
Zagreb-centar, R Hrvatska, Trg Bana Jela-
čića 7/III, vstopila 11. 9. 1997, vložila
1,383.454 SIT, Žumer Marjan, Kranj, Pre-
doslje 99d, vstopil 22. 11. 1995, vložil
1,481.980 SIT, in Kocjan Janez, Ljubljana,
Viška 49a, vstopil 1. 2. 1994, vložil
1,036.566 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Prošič Željku, ki je bil razrešen
11. 9. 1997.

Rg-203677
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05597 z dne 18. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa SEMONA, družba za proizvod-
njo in trgovino z neživilskimi izdelki,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Vidovdanska 5,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07916/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5990939
Ustanovitelji: Sever Bojan, Ljubljana, Vi-

dovdanska 5, vstop 29. 6. 1990, vložek
607.000 SIT, Skubic Milan, Ljubljana, Tr-
novska ulica 4, vstop 15. 11. 1996, vložek
530.000 SIT, in Sečnik Edvard, Ljubljana,
Butajnova 41, vstop 15. 11. 1996, vložek
365.000 SIT – odgovornost: ne  odgovarja-
jo; Čurčić Petar, izstop 29. 9. 1997.

Rg-203679
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00354 z dne 18. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa SINET, podjetje za storitve in

proizvodnjo, d.d., Grajska pot 8, Hrast-
nik, sedež: Grajska pot 8, 1430 Hrast-
nik, pod vložno št. 1/23188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5763169
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pred-

sednik uprave Grohar Miran, Hrastnik, Novi
Log 7b, razrešen in ponovno imenovan
20. 1. 1998; član uprave Godicelj Vinko,
razrešen 20. 1. 1998, članica uprave Jako-
pič Ksenija, Dol pri Hrastniku, Marno 39,
razešena in ponovno imenovana 20. 1.
1998, ter član uprave Lindič Vlado, Trbovlje,
Sallaumines 1, imenovan 20. 1. 1998.

Rg-203680
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05624 z dne 18. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa STIGMA, družba za proizvod-
njo in predelavo kovinskih, plastičnih in
tekstilnih izdelkov, Domžale, d.o.o., se-
dež: Cesta talcev 19c, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/05213/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme ter sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5333741
Firma: STIGMA-CEVNI SISTEMI, pro-

izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Tr-
zin, IOC Trzin, Motnica 8, Trzin

Skrajšana firma: STIGMA-CEVNI SISTE-
MI, d.o.o., Trzin

Sedež: 1236 Trzin, IOC Trzin, Motni-
ca 8.

Rg-203681
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00300 z dne 17. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa WEMEX TRANSALPINE, Trgov-
sko podjetje, d.o.o., Komenda, sedež:
Zadružna ulica 12, 1218 Komenda, pod
vložno št. 1/12299/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo poslovnih
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5488052
Ustanovitelji: Heinz Rainer Beckert,

Dresden, Nemčija, Walpurgistrasse 5, vs-
top 30. 3. 1995, vložek 11,110.138,90
SIT, Detlev Kurt Werner Ziemann, Berlin,
Mehrower Allee 47, vstop 1. 7. 1996, vlo-
žek 6,919.502,24 SIT, Horst Alfred Josef
Peter, Berlin, Mellensee Strasse 1, vstop
1.7. 1996, vložek 32,678.008,96 SIT, in
Pivka Dušan, Komenda, Zadružna 12, vs-
top 5. 10. 1993, vložek 19,493.438,90
SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Rg-203682
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06202 z dne 17. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa MAKSIMA 3, pooblaščena investi-
cijska družba, d.d., Ljubljana, sedež: Šu-
bičeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27708/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala, spremembo članov nadzornega sve-
ta in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5936608
Član nadzornega sveta: Valas Tone, iz-

stopil 18. 7. 1997; Ocepek Aleš, vstopil
18. 7. 1997.

Vpiše se sklep skupščine delničarjev z
dne 19. 8. 1997, da se osnovni kapital z
vložki poveča z 2.434,412.000 SIT, na
4.563,136.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 15. 9. 1997.

Rg-203684
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04307 z dne 16. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa MOTEL GROSUPLJE, p.o.,
Grosuplje, sedež: Ljubljanska 65, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/03524/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme, usta-
novitelje in osnovni kapital, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti ter člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5000530
Firma: MOTEL GROSUPLJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 177,998.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
108,861.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
17,800.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, vložil 17,800.000 SIT, in
udeleženci interne razdelitve, vložili
33,537.000 SIT – vstopili 28. 10. 1996,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mehle Matko, Grosuplje, Rožna doli-
na 16/4, razrešen in ponovno imenovan
28. 10. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Vidic Majda, To-
mič Marija in Marolt Jožef, vstopili 28. 10.
1996.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 1998: 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7470 Čišče-
nje stavb; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
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d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Lastninsko preoblikovanje na podlagi od-
ločbe Agencije RS za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo številka LP 00943/00865-1997 z
dne 16. 7. 1997.

Rg-203686
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00510 z dne 16. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa SONCE, podjetje za svetova-
nje in inženiring, d.d., sedež: Mestni trg
25, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01947/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala
in tipa zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti ter člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5273986
Osnovni kapital. 123,214.000 SIT
Ustanovitelji: SONCE, Podjetje za sveto-

vanje in inženiring, p.o., Ljubljana, Mestni
trg 25, in delavci podjetja SONCE, p.o.,
izstopili 18. 12. 1997; Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
vložil 11,321.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 11,321.000
SIT, Slovenska razvojna družba, Ljubljana,
Dunajska 160, vložila 90,567.000 SIT, in
zasebni delničarji po programu lastninske-
ga preoblikovanja, vložili 10,005.000 SIT –
vstopili 18. 12. 1997, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brataševec Jelka, Ljubljana, Zele-
na pot 20, ki od 18. 12. 1997 zastopa in
predstavlja družbo kot direktorica začasne
uprave.

Člani nadzornega sveta: Drobnič Mojca,
Kovačič Tomislav in Šircelj Vera, vstopili
18. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi odločbe Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01432/01448-1998 z dne 28. 1. 1998.

Rg-203713
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04614 z dne 17. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa FORINVEST, zastopstva,
d.o.o., Dunajska 389, Ljubljana, sedež:
Dunajska 389, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20668/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, naslova in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5655145
Firma: FORINVEST, zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: FORINVEST, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 461
Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne

14. 4. 1998.

Rg-203722
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00693 z dne 19. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30344/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272993
Firma: TORKI, podjetje za trgovino in

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jesenkova 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Torkar Franci, Radovljica,

Selo pri Bledu 41b, vložil 900.000 SIT,
Torkar Tomaž, Ljubljana, Jesenkova 7, vlo-
žil 300.000 SIT, in Torkar Matej, Ljubljana,
Šarhova ulica 20, vložil 300.000 SIT – vsto-
pili 29. 1. 1998, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Torkar Franci, direktor Torkar To-
maž in zastopnik Torkar Matej, imenovani
29. 1. 1998, zastopajo družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 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;
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; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,

d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 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.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 90004
Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov,
druge športne dejavnosti; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-203726
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01000 z dne 30. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30378/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273434
Firma: ČALIĆ & COMPANY, podjetje

za trgovino, storitve in razvedrilo, d.n.o.
Skrajšana firma: ČALIĆ & COMPANY,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slomškova 15
Ustanovitelja: Čalić Zoran in Čalić Bože-

na, oba iz Zagreba, Selska cesta 28, vsto-
pila 20. 2. 1998, odgovornost:  odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Čalić Zoran, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Marković Goran, Kam-
nik, Kovinarska cesta 20, imenovana 20. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1998: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1586 Pre-
delava čaja in kave; 1593 Proizvodnja vina
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iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz druge-
ga sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežga-
nih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja
piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 2010 Žaganje
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; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 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; 2612 Obli-
kovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 3661 Proizvodnja bižuterije; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina

na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-

tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 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; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9000 Storitve javne hi-
giene; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
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.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in ar-
hivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo
kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bota-
ničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezer-
vatov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposle-
nim osebjem.
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Rg-203724
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00714 z dne 19. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa STIGMA-CEVNI SISTEMI, pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.; Tr-
zin, IOC Trzin, Motnica 8, Trzin, sedež:
IOC Trzin, Motnica 8, 1236 Trzin, pod
vložno št. 1/05213/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča prokuristko s temile po-
datki:

Matična št.: 5333741
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Gorenc Darja, Domžale, Obrtniška
ulica 16, imenovana 21. 1. 1998.

Rg-203728
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01008 z dne 19. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30345/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273469
Firma: INTERMAG TRADING, posred-

ništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERMAG TRADING,

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

govornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Zgornje Pir-

niče 112a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Borota Zdenko, Medvode,

Zgornje Pirniče 112a, vstop 18. 2. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Borota Zdenko, imenovan 18. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1998: 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 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 san-
itarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 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; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Rg-203730
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01014 z dne 26. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa MEGAMOBIL, podjetje za mar-
keting in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana,
Ulica bratov Učakar 22, sedež: Ulica bra-
tov Učakar 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/15764/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja, de-
ležev, zastopnika in naziva zastopnika in
družbene pogodbe ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5572606
Ustanovitelji: Obrč Pavla, izstopila 12. 2.

1998; Obrč Jože, Ljubljana, Ul. bratov Uča-
kar 22, vložil 2,274.534 SIT, Obrč Matjaž,
Ljubljana, Ul. bratov Učakar 22, vložil
1,299.733 SIT, in Fišer Obrč Alenka, Ra-
domlje, Prešernova 21, vložila 1,229.733
SIT – vstopili 31. 1. 1992, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Obrč Pavla, razrešena 12. 2.
1998; Obrč Matjaž, razešen 12. 2. 1998
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1998: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
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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;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
12. 2. 1998.

Rg-203731
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01016 z dne 20. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa LOCATOR, inženiring, pro-
izvodnja in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Ljubljana, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27658/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5932327
Ustanovitelj: Živec Viktor, izstop 19. 2.

1998; Bergant Črtomir, Ljubljana, Hudover-
nikova ulica 11, vstop 19. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Živec Viktor, razrešen 19. 2. 1998;
direktor Bergant Črtomir, imenovan 19. 2.
1998; zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 2. 1998.

Rg-203734
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01033 z dne 24. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa INTERBORA, svetovanje, za-
stopanje, posredovanje, zunanja in no-
tranja trgovina, d.o.o., Ljubjana, Kopr-
ska 94, sedež: Koprska 94, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15132/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5555779
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rakočevič Slobodan, razrešen 17. 2.

1998; direktor Muževič Boris, Ljubljana,
Švabičeva ulica 5, imenovan 17. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-203736
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01048 z dne 24. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa FOREXIM, Trgovsko in gostin-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Gortanova 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20212/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, zastopnikov in pogodbe o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5674417
Ustanovitelji: Štigl Metod, izstopil 13. 2.

1998; Jere Franc Sašo in Sušnik Anuška,
oba iz Ljubljane, Mencingerjeva ulica 93,
vstopila 13. 2. 1998, vložila po 800.250
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Štigl Metod, razrešen 13. 2. 1998;
direktor Jere Franc Sašo, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnica Sušnik Anuška,
ki zastopa družbo brez omejitev kot pomoč-
nica direktorja, imenovana 13. 2. 1998.

Rg-203739

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01069 z dne 30. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa PINK PROJEKT, podjetje za
računalniški inženiring, d.o.o., sedež: Ce-
sta ljubljanske brigade 5, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika in naziva zastopnika, akta o usta-
novitvi ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5665515
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Puntar Mihael, razrešen 23. 2.
1998; Gregorič Igor, Ljubljana, Bratovževa
pl. 10, razrešen 23. 2. 1998 kot direktor in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 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; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 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;
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;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
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pagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
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.; 8042 Drugo izo-
braževanje.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 7460 –
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje – je
dovoljeno samo varovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 2. 1998.

Rg-203743
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01354 z dne 30. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30376/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278347
Firma: AKD, družba za medicinske

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kralj Boris, Kamnik, Na

Jasi 22, in VERSUS, Trgovina, posredo-
vanje, zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Der-
gomaška 41, vstopila 25. 2. 1998, vloži-
la po 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Adamič Tomaž, Ljubljana, Dergo-
maška ulica 41, imenovan 25. 2. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73104 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju medicine;
7512 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotav-
ljajo toritve na področju zdravstva, izobraže-
vanja, kulture in druge socialne storitve, ra-
zen obveznega socialnega zavarovanja;
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85143
Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-203745

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01382 z dne 26. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30367/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1274473
Firma: SORS SPORT, podjetje za tr-

govino in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SORS SPORT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska

cesta 80
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Kmet Čulk Mojca, Ljublja-
na, Kodrova ulica 16, in Šarec Franc, Dom-
žale, Ljubljanska cesta 81, vstopila 19. 2.
1998, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kmet Čulk Mojca, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Šarec Franc,
imenovana 19. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1998: 1771
Proizvodnja nogavic; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
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 mo-
tornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 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; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-203747
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01419 z dne 25. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa FIDEX, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dražgoška 5,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06856/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skraj-

šane firme, naslova, osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev in zastopnikov ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 1191071
Firma: CENTRA, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: CENTRA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Glavarjeva 45
Osnovni kapital. 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Plantarič Anton in Lajevec

Uroš, izstopila 10. 3. 1998; Trotovšek Zo-
ran, vložil 880.000 SIT, Trotovšek Branka,
vložila 368.000 SIT, in Trotovšek Bojan
Franko, vložil 352.000 SIT, vsi iz Ljubljane,
Glavarjeva 45, vstopili 10. 3. 1998, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plantarič Anton, razrešen 10. 3.
1998; direktor Trotovšek Zoran, imenovan
10. 3. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
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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; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-203748
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01421 z dne 25. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa TETIS, gradbeništvo in ureja-
nje bivalnega okolja, d.o.o., sedež: Gori-
čane 8a, 1215 Medvode, pod vložno
št. 1/15898/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in skraj-
šane firme, osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev, deležev in zastopnika ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1191080
Firma: TETIS, gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: TETIS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kastelec Damijana, izstopi-

la 9. 3. 1998; Kastelec Janez, Medvode,
Goričane 8a, vstopil 27. 1. 1992, in Balko-
vec Andraž, Ljubljana, Mesesnelova 28,
vstopil 9. 3. 1998, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Balkovec Andraž, imenovan 9. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 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 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; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5170 Druga trgovina na debelo; 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; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-203749
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01423 z dne 19. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30346/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278436
Firma: APOLLON – ART, promet pre-

mičnin in nepremičnin, d.o.o.
Skrajšana firma: APOLLON – ART,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 1,547.000 SIT
Ustanoviteljice: Maleš Janja, vložila

928.200 SIT, Maleš Maša Aleksandra, vlo-
žila 464.100 SIT, in Maleš Nina, vložila
154.700 SIT, vse iz Ljubjane, Ulica padlih
borcev 6, vstopile 4. 3. 1998, odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Maleš Janja in zastopnica Maleš
Maša Aleksandra, ki zastopata družbo brez
omejitev, imenovani 4. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 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;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115

Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-203751
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01437 z dne 26. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30363/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278452
Firma: STIKING, trgovina, proizvodnja,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 73
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Struna Gregor, Ljubljana,

Dolenjska cesta 73, vstop 9. 3. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Struna Gregor, imenovan 9. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
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izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2626 Proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 2640 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-

mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 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;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem 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; 6420 Telekomunikacije; 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; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203754
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05866 z dne 16. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa SPIT, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ig pri Ljubljani, sedež: Ig
209, 1292 Ig pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/11730/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev in zastopnikov, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5475830
Ustanovitelja: Bukovec Bojan, Ig pri Ljub-

ljani, Ig 209, in Vretenar Boris, Ljubljana,
Stari trg 15, vstopila 29. 1. 1991, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata; Terlep Alojz, izstopil 14. 10. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Terlep Alojz, razrešen 14. 10. 1997;
direktor Bukovec Bojan, imenovan 14. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
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njah; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 8042 Drugo izo-
braževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 10. 1997.

Rg-203755
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01187 z dne 16. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa 3D TECHNOLOGIES & ARTS,
JELIĆ IN OSTALI, proizvodnja, storitve
in trgovina, d.o.o., sedež: Demšarjeva 3,
1353 Borovnica, pod vložno
št. 1/29213/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1190105
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova uli-

ca 5.

Rg-203756

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05473 z dne 16. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa EXPERTA INVEST, d.o.o., Pod-
jetje za poslovne storitve, Ljubljana, se-
dež: Oslavijska 9, 1000 Ljubjana, pod
vložno št. 1/21724/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5728282
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 5141

Trgovina na debelo s tekstilom; 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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 3. 1998.

Rg-203757
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01680 z dne 8 .4. 1998 pod št.
vložka 1/30418/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278797
Firma: INTERNORM OKNA, Proizvod-

nja oken, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INTERNORM OKNA,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: INTERNORM FENSTER

AG, Traun, Genglgutstrasse 131, vstop
10. 3. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Klinger Christian, Leonding, Weide-
land 1, ki zastopa družbo brez omejitev, in
prokurist Gašperič Igor, Ljubljana, Rožna
dolina, Cesta XIX/6, imenovana 13. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana 8. 4. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4521 Splošna gradbena dela; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav.

Rg-203758

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01263 z dne 6. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa BON, d.o.o., Trgovina izvoz-uvoz,
Belokranjska 2, Ljubljana, sedež: Belo-
kranjska 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10320/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in dele-
ža, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5460646
Ustanovitelj: Bovcon Mitja, izstop

24. 12. 1996; Živko Igor, Ljubljana, Cesta
v Polje VI/16, vstop 17. 12. 1990, vložek
1,946.799 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja

usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 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
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aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-

nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 2. 1998.

Rg-203759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00239 z dne 3. 4. 1998 pod št.
vložka 1/04546/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5339723002
Firma: GTK, podjetje za proizvodnjo,

notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Po-
družnica Tomačevo

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Tomačevo 20
Ustanovitelj: GTK, Podjetje za proizvod-

njo, notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Tomačevo 20, vstop 27. 12.
1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Pušnik Branka, Komenda, Sadar-
jeva 8, imenovana 27. 12. 1996, kot vodja
podružnice zastopa podružnico brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1998: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2956

Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje.

Rg-203760

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01390 z dne 13. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa OLIMPUS, podjetje za trgovin-
ske storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ma-
roltova 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06851/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 3083/97
zaradi datuma izstopa ustanoviteljice in za-
stopnice s temile podatki:

Matična št.: 5374774
Ustanoviteljica: Korošec Marjeta je iz-

stopila 31. 12. 1996.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

družbenici Korošec Marjeti, ki je bila razre-
šena 31. 12. 1996.
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Rg-203762
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00165 z dne 25. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa C.E.T.A., družba za mednarodno
trgovino in zastopstva, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Zoisova 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16049/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika,
uskladitev dejavnosti in spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5575869
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Stepančič Mojca, razrešena
25. 11. 1996; direktor Stepančič Igor, Por-
torož, Liminjanska 85, imenovan 25. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1998: 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; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 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 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 1. 1997.

Rg-203763
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 97/06887 z dne 25. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa BIG-D, Trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Dobovec 49,
1423 Dobovec, Trbovlje, pod vložno
št. 1/23404/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5803578
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Plasajec Berta, razrešena 1. 12.
1997; direktorica Ravnikar Darja, Trbovlje,
Šuštarjeva kolonija 1, imenovana 1. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-203764
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00232 z dne 25. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa AVRELIJA GRAD – GORIUP,
Agencija za industrijsko lastnino, d.o.o.,
sedež: Celovška 93a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13229/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5522226
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 7.

Rg-203891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/13423 z dne 25. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa MULTIMDDIA, d.o.o., podjetje
za izvajanje in organiziranje scensko
glasbene dejavnosti, IC Trzin, sedež: IC
Trzin, Blatnica 12, 1000 Mengeš, pod
vložno št. 1/12356/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5488141
Osnovni kapital: 1,592.115,69 SIT
Ustanovitelja: Gašperlin Marko, Ljublja-

na, Clevelandska 43, vložil 17.918,84 SIT,
in MULTIMEDIA ORGANIZATION LTD., St.
Peter Port, Guernsey, Manor Place
P.O.Box 140, vložil 1,574.196,85 SIT –
vstopila 25. 1. 1991, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah z dne 11. 7.1 994.

Rg-203892
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/17743 z dne 16. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa MUSICPORT, Podjetje za tr-
govino in storitve na področju kulture,
sedež: Kersnikova 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06016/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo skrajša-
ne firme, sedeža in osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5374855
Firma: MUSICPORT, podjetje za trgo-

vino in storitve na področju kulture,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MUSICPORT, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rakič Predrag, Ljubljana,

Bilečanska 5, vstop 20. 3. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rakič Predrag, imenovan
20. 3. 1990, zatopa družbo brez omejitev.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah z dne 12. 3. 1995.

Rg-203896

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04806 z dne 25. 2. 1998 pri subjektu
vpisa AGIT, Podjetje za trgovinsko dejav-
nost, projektiranje, inženiring, poslovne in
teh..., sedež: Rimska 19, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06341/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, deležev in zastopnikov,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5360617
Firma: AGIT, trgovina, inženiring in

projektiranje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AGIT, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,315.000 SIT
Ustanovitelja: Grebenšek Aleksander in

Grebenšek Tatjana, oba iz Ljubljane, Vojko-
va cesta 91, vstopila 9. 3. 1990, vložila po
1,157.500 SIT, odgovornost. ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Grebenšek Aleksander in Greben-
šek Tatjana, imenovana 21. 9. 1995, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah z dne 21. 9. 1995.

Rg-203898
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00691 z dne 26. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa MEDIGO, podjetje za proizvod-
njo, trgovino živilskih in neživilskih pro-
izvodov, marketing, svetovanje, poslov-
ne storitve, ..., d.o.o., Jana Husa 38, se-
dež: Jana Husa 38, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06297/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala in deležev ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5367441
Firma: MEDIGO, podjetje za proizvod-

njo, trgovino živilskih in neživilskih pro-
izvodov, marketing, svetovanje, poslov-
ne storitve, ..., Ljubljana

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

Osnovni kapital: 1,580.000 SIT
Ustanovitelja: mag. Žorž Gojmir, dr.

med., vložil 865.000 SIT, in Žorž Marjeta,
vložila 715.000 SIT, oba iz Ljubljane, Jana
Husa 38, vstopila 14. 2. 1990, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.
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Dejavnost, vpisana 26. 2. 1998: 0125
Reja drugih živali; 2463 Proizvodnja eterič-
nih olj; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 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; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 8531 Institucionalno socialno varstvo;
85313 Dejavnost socialnovarstvenih zavo-
dov za usposabljanje otrok in mladostnikov;
85315 Druge oblike institucionalnega var-
stva; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih pro-
gramov in storitev; 9112 Dejavnost strokov-
nih združenj; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-203900
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02541 z dne 20. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ALEX, d.o.o., trgovina na de-
belo s tekstilom, sedež: Pod hribom, Ce-
sta II/34, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/16930/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile
podatki:

Matična št. 5684633
Firma: MOBILIS COMMERCE, družba

za trgovino in storitve, d.o.o., Pod hri-
bom, Cesta II/34, Grosuplje

Skrajšana firma: MOBILIS COM-
MERCE, d.o.o., Grosuplje

Sedež: 1290 Grosuplje, Pod hribom,
Cesta II/34.

Rg-203901
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00246 z dne 30. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa MESNINE DEŽELE KRANJ-
SKE, d.o.o., sedež: Mesarska cesta 1,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27185/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča člana nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5926505
Član nadzornega sveta: Čater Dušan, iz-

stopil 16. 12. 1996; Vadnjal Andreja, vsto-
pila 17. 12. 1996.

Rg-203902

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01004 z dne 30. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa LESNO INDUSTRIJSKO POD-
JETJE RADOMLJE, d.d., sedež: Pelecho-
va 15, 1235 Radomlje, pod vložno
št. 1/01022/00 vpislo v sodni register te-
ga sodišča spremembo začasnega nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000190
Člana nadzornega sveta: Flis Andrej in

Malnar Janko, vstopila 19. 9. 1996.

Rg-203903

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02242 z dne 30. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa INŽENIRING, PROJEKTIRA-
NJE, RAZVOJ IBT LJUBLJANA, d.d., se-
dež: Proletarska 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04760/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5181755
Člana nadzornega sveta: Cankar Jug

Cvetka in Serša Roman, izstopila 11. 6.
1996; Šrot Irena in Car Peter, vstopila
11. 6. 1996.

Rg-203904

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03775 z dne 30. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa PBM, družba za proizvodnjo,
trženje in servisiranje računalniške in
akustične opreme, d.d., Ljubljana, sedež:
Pražakova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20749/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5697816
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 106
Osnovni kapital: 120,000.000 SIT.

Rg-203905

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04771 z dne 17. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa CO LIBRI ZALOŽNIŠTVO,
TRGOVINA, p.o., sedež: Prešernova 5,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02644/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5049091
Firma: CO LIBRI, založništvo, trgovi-

na, p.o.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopnici Rojc Debeljak Danici, ki je bila
razrešena 31. 12. 1997.

Rg-203906

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01693 z dne 26. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZALOŽNIŠKO PODJETJE
MLADIKA, d.o.o., sedež: Šubičeva 10,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00659/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 385/95 za-
radi družbenika s temile podatki:

Matična št.: 503306
Ustanovitelja: Slabe Ivan, izstopil 31. 12.

1997; Slabe Roman, Ljubljana-Polje, Polje,
C: XXII/8, vložil 333.330 SIT, in Slabe Ja-
nez, Ljubljana, Bratovševa pl. 19, vložil
66.670 SIT – vstopila 31. 12. 1997, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Rg-203907
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05210 z dne 18. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa COLORINVEST, inženiring, tr-
govina in intelektualne storitve gospo-
darskega značaja, d.o.o., Ljubljana,
sdež: Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06307/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5351405
Firma: RMN, inženiring, d.o.o., Ljub-

ljana
Skrajšana firma: RMN, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Paniko Zoran, Ljubljana, Bri-

lejeva 2, vložil 120.000 SIT, COLOR, indu-
strija sintetičnih smol, barv in lakov, p.o.,
Medvode, C. kom. Staneta 4, vložil 150.000
SIT, Jerebic Rihard, Tržič, Kovorska c. 59,
vložil 960.000 SIT, Plešec Nevenka, Med-
vode, Kalanova 21, vložila 150.000 SIT, in
Lazar Miroslav, Smlednik 90, vložil 120.000
SIT – vstopili 26. 3. 1990, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Plešec Nevenka, razrešena 15. 9.
1997; direktor Lazar Miroslav, imenovan
15. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
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
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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; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 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
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 16. 9. 1997.

Rg-203910
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06276 z dne 5. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa MEDIFIT, Podjetje za trgovino,
proizvodnjo, storitve in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Reboljeva 5-7, sedež:
Reboljeva 5-7, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03663/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča nadomestni sklep Srg
10157/94 – uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo sedeža in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5315123
Firma: MEDIFIT, podjetje za trgovino,

proizvodnjo, storitve in svetovanje,
d.o.o., Letališka 3

Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 3
Osnovni kapital: 3,783.000 SIT
Ustanovitelj: Polovšek Lojze, Ljubljana,

Dražgoška ulica 14, vstop 4. 12. 1989, vlo-
žek 3,783.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Polovšek Lojze, imenovan
4. 12. 1989, zastopa družbo brez omejitev.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah z dne 17. 5. 1994.

Rg-203908
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 97/06252 z dne 24. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa LESNINA ZUNANJA TRGOVI-
NA, Podjetje za zunanjetrgovinsko de-
javnost, d.d., Ljubljana, Dunajska 21, se-
dež: Dunajska 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12576/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5497108
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tepina Ludvik, razrešen 31. 10.
1997; direktorica Rupnik-Dvoraček Lilijana,
Ljubljana, Rožna dolina, Cesta X/4a, ime-
novan 1. 11. 1997 zastopa družbo za dobo
enega leta.

Rg-203912
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06565 z dne 24. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška
hiša, d.d., Ljubljana, sedež: Celovška ce-
sta 206, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20562/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in članov nadzornega sveta ter sklep
skupščine s temile podatki:

Matična št.: 5688302
Člana nadzornega sveta: Kobe Vladimir

in Jeglič Tatjana, izstopila 21. 11. 1997;
Sekavčnik Aleksander in Mihelič Aleš, vsto-
pila 21. 11. 1997.

Vpiše se sklep skupščine z dne 21. 11.
1997, da se osnovni kapital poveča za
820,000.000 SIT, tako da znaša
1.521,460.000 SIT z novimi vložki.

Rg-203913
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07245 z dne 24. 2. 1998 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA KAREL
DESTOVNIK-KAJUH, sedež: Jakčeva 42,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01333/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljice s temile podatki:

Matična št.: 5086655000
Skrajšana firma: OSNOVNA ŠOLA KA-

REL DESTOVNIK-KAJUH
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

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

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Žugel Maja, Ljubljana, Bilečanska
4, razrešena in ponovno imenovana 15. 7.
1996, zastopa in predstavlja šolo brez ome-
jitev.

Rg-203915
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00155 z dne 24. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR – KMETIJSKO
GOZDARSKA ZADRUGA CERKNICA, se-
dež: Cesta 4. maja št. 50, 1380 Cerkni-
ca, pod vložno št. 1/24702/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5808065
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:

predsednik uprave Gabrejna Matija, Rakek,

Unec 62, imenovan 19. 11. 1997, zasto-
pa zadrugo brez omejitev; zastopnica Gor-
nik Marta, razrešena 31. 12. 1997; direk-
tor Kržič Marjan, Borovnica, Pako 31, ime-
novan 1. 1. 1998, zastopa zadrugo brez
omejitev v okviru njene dejavnosti, razen
pri sklepanju pogodb za prodajo, nakup
vrednostnih papirjev, nepremičnin ter izva-
janje investicijskih del, za kar potrebuje
predhodno soglasje predsednika zadruge;
predsednik uprave Okoliš Janez, razrešen
18. 11. 1997, in direktor Klančar Rado,
razrešen 30. 11. 1997.

Rg-203916
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00251 z dne 3. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa ITR-X, inštitut za tržne raziskave,
d.o.o., Celovška 43, Ljubljana, sedež:
Celovška 43, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25245/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča nadomestni sklep Srg
2339/97 – spremembo družbenikov, fir-
me, zastopnika, dejavnosti, deležev in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5853338
Firma: ITR-X, inštitut za tržne raziska-

ve, d.o.o.
Skrajšana firma: ITR-X, d.o.o.
Ustanovitelja: Klemenc Andrej, Župan-

čič Matjaž in Martič Zvezdan, izstopili 18. 2.
1997; Kerec Tanja, Ljubljana, Slovenska
cesta 17, vstopila 18. 2. 1997 in Trkulja
Predrag, Ljubljana, Topniška ul. 21, vstopil
1. 10. 1997 – vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Župančič Matjaž, razrešen 18. 2.
1997; direktorica Kerec Tanja, imenovana
18. 2. 1997, in zastopnik Trkulja Predrag,
imenovan 1. 10. 1997 – zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1998: 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Spremeni se družbena pogodba z dne
1. 10. 1997.

Rg-203917

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00407 z dne 24. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa DOP, Podjetje za gospodarje-
nje s stanovanjskimi in poslovnimi ob-
jekti, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 50, se-
dež: Vojkova 50, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16487/00 vpisalo v sodni re-
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gister tega sodišča nadomestni sklep
12922/94 – spremembo firme, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala in zastop-
nika ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5575559
Ustanovitelji: Vuković Anđelko, vložil

57.947,13 SIT, Vrhovec Janez, vložil
58.242,91 SIT, Kotnik Marko, vložil
58.242,91 SIT, Cerkvenik Silvo, vložil
52.179,56 SIT, Longyka Marija, vložila
52.179,56 SIT, Voršnik Ivan, vložil
60.165,43 SIT, Nemgar Štefan, vložil
58.095,02 SIT, Goričan-Štakul Nadja, vlo-
žila 58.095,02 SIT, Balaban Andrej, vložil
58.242,91 SIT, Šefic Magda, vložila
52.179,56 SIT, Žnidaršič Milan, vložil
51.883,78 SIT, Rahne Marija, vložila
52.031,67 SIT, Kastelic Jožica, vložila
52.179,56 SIT, Bobek Slavko, vložil
71.256,93 SIT, Novak-Korošec Nežka, vlo-
žila 42.271,15 SIT, Kavs Andrej, vložil
68.742.85 SIT, Zorn Sanja, vložila
52.179,56 SIT, Vošnjak Tatjana, vložila
41.679,61 SIT, Vilić Fatima, vložila
41.679,61 SIT, Čurjakovič Branislav, vložil
58.538,68 SIT, Levičnik Tomaž, vložil
58.538,68 SIT, Tombosso-Bostič Nataša,
vložila 58.538,68 SIT, Modic Ana-Marija,
vložila 41.679,61 SIT, Ilić Miroslav, vložil
71.256,93 SIT, Mrzljak Marija, vložila
42.271,15 SIT, Kvas Bojana, vložila
71.700,59 SIT, ki so vstopili 31. 3. 1992,
ter Škrbič Vladka, vložila 57.947,38 in Hiti
Slavko, vložil 41.679,61 SIT, ki sta vstopila
16. 5. 1994, vsi iz Ljubljane, Vojkova 50,
odgovornost: ne  odgovarjajo; Kvas Rado,
izstopil 31. 3. 1992, ter Rome Iztok in Beč
Nevenka, izstopila 16. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Beč Nevenka, razrešena 16. 5.
1994; zastopnik Kotnik Marko, imenovan
16. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-203919

Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00469 z dne 24. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE,
p.o., sedež: Ljubljanska c. 16a, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/01905/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5268931
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Pilej Božidar, razrešen 31.12. 1997;
ravnateljica Vodlan Violeta, Domžale, Šol-
ska ulica 10, imenovana 23. 12. 1997, za-
stopa šolo kot v.d. ravnatelja.

Rg-203920
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00952 z dne 18. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa AC LEASING, finančni zakup
d.o.o., sedež: Baragova ulica 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28201/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5952310
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ste-

pan Valter, Dekani, Rižana 9, razrešen 1. 2.
1998 kot zastopnik in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-203921
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01003 z dne 24. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DR. IVAN PRI-
JATELJ, Sodražica, p.o., sedež: 1317 So-
dražica, pod vložno št. 1/00581/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5087465
Firma: OSNOVNA ŠOLA DR. IVAN PRI-

JATELJ SODRAŽICA
Sedež: 1317 Sodražica, Cesta no-

tranjskega odreda 10
Dejavnost, vpisana 24. 3. 1998: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 80103 Dejavnost zavo-
dov za izobraževanje otrok z motnjami v raz-
voju; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje.

Rg-203922
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01011 z dne 17. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa INTERTRADE, Mednarodno
podjetje, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 9,
sedež: Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20355/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5687080
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Anžur Bogdan, razrešen 31. 12.
1997; direktor Anžur Mark, Vir, Domžale,
Finžgarjeva ul. 4, imenovan 1. 1. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-203923
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01038 z dne 25. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa PODBORŠEK, REVIZIJSKA
DRUŽBA, k.d., sedež: Dunajska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24902/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in dejavnosti ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5817633
Firma: PODBORŠEK, k.d.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Gradni-

kove brigade 4
Dejavnost, vpisana 25. 3. 1998: 7110

Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-203924
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01308 z dne 24. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa DEJ 3, revizijska družba,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 58,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26322/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5895448
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Kranjc Bojan, Postojna, Vojkova 12,
imenovan 13. 2. 1998.

Rg-203926
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01346 z dne 18. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30321/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278312
Firma: ADVANT, podjetje za inženi-

ring, komunikacije, svetovanje in di-
stribucijo, d.o.o., Ljubljana, Vodovod-
na 101

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodovodna 101
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jovanović Branko, Ljublja-

na, Malči Beličeve 149, vstop 6. 3. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jovanović Branko, imenovan 6. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1998: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; Izdajanje kn-
jig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
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Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina 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 ogre-
vanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
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; 6420 Te-
lekomunikacije; 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; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 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;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično 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-203927
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/01348 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa TGP – RE’ FORMA, trgovina,
gradbeništvo, posredništvo, gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Brilejeva
20, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06352/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5351936
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Biča-

nin Jablan, Ljubljana, Na jami 3, in Bičanin
Milan, Ljubljana, Tržna 6, razrešena 3. 3.
1998 kot zastopnika in imenovana za direk-
torja, ki zastopata družbo brez omejitev.

Rg-203929
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01596 z dne 20. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30463/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Kranju,
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in
deležev, zastopnikov in družbene pogodbe
z dne 20. 1. 1998 s t emile podatki:

Matična št.: 5930162
Firma: DROP SHOP, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DROP SHOP, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pfauser Franz, Dunaj, Kar-

meliter Platz 1/17, vstop 11. 1. 1996, vlo-
žek 525.000 SIT, Kostovski Vladimir, Ljub-
ljana, Preglov trg 7, vstop 20. 1. 1998, vlo-
žek 450.000 SIT, in Metschina Josef, Lud-
mansdorf, Oberdoerfel 30, vstop 11. 1.
1996, vložek 525.000 SIT – odgovornost:
ne  odgovarjajo; Sattmann Franz, izstop
18. 11. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kustovski Vladimir, imenovan 20. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Kos Miran, razrešen 19. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-

na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 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;
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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 zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7413 Ra-
ziskovanje 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; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se prenos sedeža družbe iz Okrož-
nega sodišča v Kranju, vpisan na vl.
št. 1/05716/00.

Rg-203931
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01628 z dne 30. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa CTJ, izobraževalni center za
tuje jezike, d.d., Ljubljana, Vilharjeva 21,
sedež: Vilharjeva 21, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00384/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa za-
stopnice s temile podatki:

Matična št.: 5084121
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tiš-

ler Darija, Stari trg pri Ložu, Markovec 1b,
razrešena 8. 7. 1996 kot zastopnica in ime-
novana za direktorico, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-203932
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01634 z dne 30. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa LB MAKSIMA, d.o.o., družba
za upravljanje, Ljubljana, sedež: Šubiče-
va 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25117/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5101727
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Miklavc Tanja, razrešena 1. 1.
1998; direktor Golubić Miroslav, Kočevje,
Tesarska 5b, imenovan 1. 1. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-203933
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01654 z dne 30. 3. 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 zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5000181
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ka-

plan Jože, Ljubljana, Riharjeva 34, razrešen
12. 3. 1998 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-203934
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01676 z dne 26. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa DELOITTE & TOUCHE, d.o.o.,
revizija in svetovanje, sedež: Dunajska
22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15919/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep Srg 5715/97
– dejavnost s temile podatki:

Matična št.: 5573092
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1998: 7450

Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile.

Rg-203936
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02171 z dne 20. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30471/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1293940
Firma: CONSTANTIA MT & D, d.o.o.,

revizijska družba
Skrajšana firma: CONSTANTIA MT & D,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Nose Franulović Barbara,

Ljubljana, Ulica 9. junija 17, Trebše Matjaž,
Ljubljana, Peričeva ulica 11, in Martinović
Dragan, Ljubljana, Hacquetova ulica 6, vsto-
pili 3. 4. 1998, vložili po 500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Nose Franulović Barbara, imeno-
vana 3. 4. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Rg-203951
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01490 z dne 20. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30464/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278550
Firma: BUM, KOBE & CO., marketing

in storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BUM, KOBE & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Prijateljeva

ulica 15
Ustanovitelja: Kobe Boštjan, Ljubljana,

Prijateljeva ulica 15, ki  odgovarja s svojim
premoženjem, in Glažar Miha, Ljubljana,
Žaucerjeva ulica 2a, ki ne  odgovarja, ime-
novana 25. 2. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kobe Boštjan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in družbenik Glažar Miha, imeno-
vana 25. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-

izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6420 Teleko-
munikacije; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-203959
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02222 z dne 21. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa KANAL, izdelava, popravila in
vzdrževanje vseh vrst kanalizacij, d.o.o.,
sedež: Podpeč 4a, 1312 Videm Dobre-
polje, pod vložno št. 1/04027/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5318262
Osnovni kapital: 14,700.000 SIT
Ustanovitelj: Grm Angel, Videm Dobre-

polje, Podpeč 4a, vstop 23. 12. 1989, vlo-
žek 14,700.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobi-
vanje gramoza in peska; 1450 Pridobivanje
drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
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bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 9000 Storitve javne higiene;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene.

Rg-203956
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04818 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa HUBI & SIN, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ko-
kaljeva 1, sedež: Kokaljeva 1, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14956/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5556759
Firma: FASHION INT., trgovsko in pro-

izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FASHION INT., d.o.o.,

Ljubljana.

Rg-203960
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00849 z dne 16. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30446/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273213
Firma: KRANTES, tesarstvo, krovstvo,

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

govornostjo
Sedež: 1217 Vodice, Bukovica 17b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kranjec Janez in Zdešar

Rebeka, oba iz Vodic, Bukovica 17b, vsto-
pila 3. 2. 1998, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kranjec Janez, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Zdešar Rebeka, ki
zastopa družbo brez omejitev kot pomočni-
ca direktorja, imenovana 3. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3630 Proizivodnja glas-
benih inštrumentov; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-

diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi 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 do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-

na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
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stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin
in smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203962
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05024 z dne 16. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa BEST COUNTRY, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Le-
meževa ulica 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29370/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti,
sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 1191683
Firma: BEST COUNTRY, proizvodnja

in trgovina, d.o.o., Notranje Gorice
Skrajšana firma: BEST COUNTRY,

d.o.o., Notranje Gorice
Sedež: 1357 Notranje Gorice, Pod-

peška cesa 299
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 5232

Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki.

Rg-203963
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02069 z dne 16. 4. 1998 pri subjektu
vpisa JERUHA, d.o.o., svetovanje, zastopa-
nje finančno računovodske storitve, Bo-
rovnica, sedež: Bratov Mivšek 26, 1353
Borovnica, pod vložno št. 1/16192/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5601401
Ustanovitelja: Kirn Jože, vstopil

29. 1. 1992, in Kirn Ana, vstopila 17. 3.
1998, oba iz Borovnice, Ul. bratov Mivšek
26, vložila po 777.010 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-203964
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01140 z dne 16. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa SUCADRIA, poslovno svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kotnikova
24, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27443/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5932246
Sedež: 1000 Ljubljana, Puharjeva 2
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnika Panzavolta Raffaele, Bellaria Igea
M., Italija, Giordano 6a, ki zastopa družbo z
naslednjo omejitvijo: do 200,000.000 SIT
skupaj z Moretti Fabiom, nad 200,000.000
SIT pa tudi ob soglasju direktorja družbe, in
Moretti Fabijo, Forlimpopoi (FO) Italija, Via
Buozzi 16a, ki zastopa družbo z naslednjo
omejitvijo: do 200,000.000 SIT skupaj s
Panzavolta Raffaelom, nad 200,000.000
SIT pa tudi ob soglasju direktorja družbe,
imenovana 4. 2. 1998.

Rg-203966
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00573 z dne 2. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30392/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272799
Firma: UNIARH, Inštitut za projektira-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zoisova 12
Osnovni kapital: 1,598.000 SIT
Ustanovitelji: Ažman Momirski Lucija,

Ljubljana, Žaucerjeva 22, Batista Dominika,
Ljubljana, Kumrovška 13, Bonča Miloš,
Ljubljana, Podlimbarskega 28, Bratovič
Mladen, Ljubljana, Igriška ul. 12, Brezar Vla-
dimir, Ljubljana, Ilirska 14, Čerpes Ilka, Ljub-
ljana, Rečna 8, Debevec Leon, Postojna,
Landol 41, Dobovišek Borut, Ljubljana, Kla-
dezna 24, Fikfak Alenka, Ljubljana, Polakova
7, Fister Peter, Ljubljana, Na jami 5, Florjan-
čič Miloš, Ljubljana, Štefanova 15, Glažar
Tadej, Ljubljana, Prule 9, Goljar Andrej, Ljub-
ljana, Trnovski pristan 10, Kalčič Igor, Ljub-
ljana, Lepodvorska 1, Kavčič Andrej, Ljublja-
na, Kolodvorska 12a, Juvanec Borut, Ljub-
ljana, Prijateljeva 11, Kilar Vojko, Ljubljana,
Resljeva 24, Košir Fedja, Ljubljana, Zelena
pot 3, Koželj Janez, Ljubljana, Tabor 5, Kre-
sal Janez, Ljubljana, Brodarjev trg 7, Kušar
Domen, Ljubljana, Ižanska cesta 269, Kušar
Jože, Ljubljana, Ižanska cesta 269, Lah Lju-
bo, Sežana, Dutovlje 162, Leskovec Boris,
Ljubljana, Vodovodna 36, Likar Darko, Ko-

per, Strma pot 17, Marinko Jože, Ljubljana,
Prisojna 7, Marolt Peter, Ljubljana, Moškriva
22, Mihelj Črtomir, Ljubljana, Ul. bratov Uča-
kar 64, Muhič Alojz, Ljubljana, Dražgoška
43, Novljan Tomaž, Ljubljana, Dolenjska 64,
Ocvirk Marjan, Ljubljana, Slovenska 8, Ogri-
zek Vilibald, Vnanje Gorice, Bukovčeva 5,
Perossa Mario, Ljubljana, Ul. 28. maja 57,
Prijon Aleš, Ljubljana, Pod lipami 48, Ravni-
kar Vojteh, Ljubljana, Trnovska 6, Rihtar Fran-
ce, Ljubljana, Ulica talcev 2, Seljak Igor, Ljub-
ljana, Pod akacijami 21, Slivnik Lara, Ljublja-
na, Zelena pot 3, Vodopivec Aleš, Ljubljana,
Dalmatinova 11, Vogelnik Blaž, Radovljica,
Kranjska 16, Vratuša Srečko, Ljubljana, Šti-
hova 21, Wallner Edo, Borovnica, Dražica
19, Zbašnik Senegačnik Martina, Ribnica,
Šeškova 10, Zorec Maruša, Ljubljana, Ži-
dovska ul. 1, Zupančič Strojan Tadeja, Ljub-
ljana, Hrvatski trg 4, Žigon Viktor, Ljubljana,
Knezova 6, in Gabrijelčič Peter, Ljubljana,
Mala čolnarska 9a, vstopili 21. 1. 1998, vlo-
žili po 34.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Košir Fedja, ki zastopa družbo brez
omejitev kot predsednik kolegijskega po-
slovodnega organa, in Brezar Vladimir, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nik predsednika, imenovana 21. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1998: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-203968
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00881 z dne 16. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa EUROM, trgovina, d.o.o., se-
dež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25155/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5832837
Oseba, pooblaščena zazastopanje: za-

stopnica Glavač Ana, razrešena 3. 2. 1998;
direktorica Mesojedec Maja, Vrhnika, Ce-
sta na barje 21, imenovana 3. 2. 1998 za-
stopa družbo z omejitvijo, da za podpis po-
godb in razpolaganje s sredstvi nad 3000
DEM v tolarski protivrednosti potrebuje pi-
sno soglasje prokurista.

Rg-203970
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00574 z dne 16. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa EGMONT, distribucija, export-im-
port, d.o.o., Ljubljana, Gubčeve brigade
74, sedež: Gubčeve brigade 74, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21180/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5700264
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kratohwil Armin, razrešen 16. 1.
1998; direktorica Zupanič Alenka, Ljubljana,
Ulica Bratov Učakar 62, imenovana 1. 10.
1996, zastopa družbo skupaj s prokuristom.
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Rg-203971
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01503 z dne 16. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30434/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278576
Firma: RSP, poslovno svetovanje,

d.o.o., firma v angleškem jeziku: RSP Con-
sulting Ltd.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tavčarjeva

ulica 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rems Marko, Črnomelj, Ko-

lodvorska 57, vstop 9. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rems Marko, imenovan 9. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150
Drugo založništvo; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-203972
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01770 z dne 16. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30433/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278983
Firma: ALEK, zastopstvo in trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Žibertova 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Aleksander, Ljubljana,

Žibertova 1, vstop 4. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizjak Aleksander, imenovan 4. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami

za ogrevanje; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-203973
Okrožno sodišče v Ljubjani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01546 z dne 14. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30064/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1243454001
Firma: ADES, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana, Podružnica Zdravstve-
ni dom Škofja Loka

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4220 Škofja Loka, Stara ce-

sta 10
Ustanovitelj: ADES, Trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana, Cesta v mestni log 41b,
vstop 19. 3. 1998, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Trost Samo, Ljubljana, Cesta v mest-
ni log 41b, imenovan 19. 3. 1998, zastopa
podružnico kot njen vodja.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje 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; 2621 Proizvodnja go-
spodinjske in okrasne keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-

nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih 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 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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 proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za



Stran 5574 / Št. 55 / 6. 8. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih lini-
jah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 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 organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 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 stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Dru-
go izobraževanje; 8513 Zobozdravstvena de-
javnost; 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;

Rg-200009
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03539 z dne 13. 11. 1997 pri subjek-
tu vpisa ISKRA SISTEMI, Podjetje za avto-
matizacijo procesov, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/05118/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapi-
tala, tipa zastopnika, članov nadzornega sveta
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5185726
Firma: ISKRA – SISTEMI, za avtomati-

zacijo procesov, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: ISKRA – SISTEMI, d.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 634,682.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA – SISTEMI, p.o., iz-

stop 31. 1. 1997; ISKRA HOLDING, d.d.,
izstop 31. 1. 1997; Sklad Republike Slove-
nije za razvoj, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta
160, vstop 31. 1. 1997, vložek 76,636.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala uli-
ca 5, vstop 31. 1. 1997, vložek 38,318.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 56,
vstop 31. 1. 1997, vložek 143,112.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci in-
terne razdelitve po seznamu, vstopili 31. 1.
1997, vložili 63,768.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; udeleženci notranjega odku-
pa po seznamu, vstopili 31. 1. 1997, vložili
119,332.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci večanja lastninskega ka-
pitala po seznamu, vstopili 31. 1. 1997, vlo-
žili 70,514.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; ISKRA – HOLDING, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 31. 1. 1997, vložek
123,002.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mavko Bojan, Radomlje, Krožna
c. 7, razrešen 29. 5. 1997 kot v.d. direk-
torja in imenovan za zastopnika, ki kot glav-
ni direktor zastopa družbo brez omejitev,
kot začasna uprava; zstopnik Turk Miklavž,
razrešen 29. 5. 1997 kot namestnik oziro-
ma pomočnik direktorja.

Člani nadzornega sveta: Opara dr. Ro-
man, Godec Jože, Jelaska Kira, Kastelic
dr. Tomaž, Zulič Zlatko in Potza Tomaž, vsi
vstopli 21. 5. 1997.

Dejavnsot, vpisana dne 13. 11. 1997:
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja

merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav, ra-
zen opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 3520 Proizvodnja
železniških in drugih tirnih vozil; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5551 Storitve menz; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja agencije št. LP 01082/00929
– 1997/MV z dne l6. 6. 1997.

Vpiše se uskladitev z zakonom o gospo-
draskih družbah.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 vse, razen
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov in kozmetike; pri dejavnosti pod šifro
74.60 družba opravlja vse, razen poizvedo-
valnega dela.

Rg-200040
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06639 z dne 27. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa GRADIS IPGI, industrijsko pod-
jetje gradbenih izdelkov Ljubljana, d.d.,
sedež: Industrijska c. 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št.1/06346/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravni sklep Srg
4937/97, zaradi spremembe imena zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5075076
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Škulj Julij Ivan, Šmartno, Spodnje
Gameljne 33, imenovan 24. 6. 1997, kot
začasni direktor zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-200365
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02121 z dne 3. 12. 1997 pri subjek-

9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9251 De-
javnost knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost
muzejev, varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter na-
ravnih rezervatov; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 55 / 6. 8. 1998 / Stran 5575

tu vpisa ŠKOCJAN, d.o.o., trgovina, pro-
zvodnja in špedicija, Heroja Iztoka 10,
Rakek, sedež: Heroja Iztoka 10, 1381
Rakek, pod vložno št. 1/07475/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, naslova družbenikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5386608
Osnovni kapital: 14,703.843 SIT
Ustanovitelji: Modic Tomaž, Rakek, Na

vasi 10, vstop 10. 5. 1990, vložek
10,560.528 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Modic Maša-Sara, Modic Erik in Mo-
dic Matjaž, vsi Rakek, Na vasi 10, vstopili
9. 11. 1992, vložili po 1,381.105 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na

debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na 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; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
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; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 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); 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; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7250 Vzdrževanje in popravi-
la pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831

Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-200382
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00130 z dne 3. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29987/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1123645
Firma: MAXI ŠOLA – ŠTRUKELJ in dru-

gi, družba za izobraževanje, prevajanje
in svetovanje, d.n.o.

Skrajšana firma: MAXI ŠOLA – ŠTRU-
KELJ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Jakšičeva 9
Osnovni kapital: 1,000.000 SIT
Ustanoviteljici: Štrukelj Maja, Ljubljana,

Jakšičeva 9, vstop 10. 10. 1996, vložek
500.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojm premoženjem; Božič Branka, Kam-
nik, Bakovniška 11, vstop 10. 10. 1996,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Štrukelj Maja, imenovana 10. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Božič Branka, imenovana 10. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-200723
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06067 z dne 9. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30013/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1233459
Firma: C.J.I. KOMERCIALNA SKUPINA,

podjetje za opravljanje komercialnih in
skupnih opravil, d.o.o.

Skrajšana firma: C.J.I. KOMERCIALNA
SKUPINA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova
cesta 2

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: C.J.I. AUTOHANDEL

GMBH, Zolling, Eicheweg 3, vstop 27. 10.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Habič Marjan, Begunje pri Cerknici,
Kožljek 3b, imenovan 27. 10. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-200741
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06555 z dne 22. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa LAMPRET & CO., trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 3,
sedež: Tbilisijska 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25741/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, zastopnikov, družbene
pogodbe z dne 10. 11. 1997 ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5859069
Firma: ŽALAC – BEDENK & CO, pod-

jetje za storitve in trgovino, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: ŽALAC – BEDENK &
CO, d.n.o., Ljubljana

Sedež: 1231 Ljubljana Črnuče, Izlet-
niška 5

Ustanoviteljici: Lampret Štefan in Lam-
pret Renata, oba izstopila 10. 11. 1997;
Bedenk Marjana in Bedenk Žalac Jana, obe
Ljubljana Črnuče, Izletniška 5, vstopili
10. 11. 1997, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lampret Štefan, razrešen 10. 11.
1997; družbenica Lampret Renata, razeše-
na 10. 11. 1997 kot namestnica direktorja;
direktorica Bedenk Marjana, imenovana
10. 11. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; zastopnica Bedenk Žalac Jana, imeno-
vana 10. 11. 1997, zastopa družbo rez
omejitev kot pomočnica direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1997:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časo-
pisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 92310

Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400 De-
javnost tiskovnih agencij.

Rg-200742
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06558 z dne 10. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30029/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1242962
Firma: SUZY TRADE, družba za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubjana

Skrajšana firma: SUZY TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kumerjdeje-
va 9

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Ferš Suzana, Borovnica,

Ohornica 4a, vstop 10. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ferš Suzana, imenovana 10. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Paki-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-200760
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07097 z dne 29. 12. 1997 pod št.
vložka 1/29328/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 1197053001
Firma: DIOS, prevozi in trgovina,

d.o.o., podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 130
Ustanovitelj: DIOS, prevozi in trgovina,

d.o.o., Ribnica, Žimarice 23a, vstop
10. 12. 1997, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Komac Andrej, Ribnica, Žimarice
23a, imenovan 10. 12. 1997, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 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; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s 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 drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
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debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki ši-
roke porabe; 5151 Trgovina na debelo s tr-
dimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo 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, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,

penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni trans-
port; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.

Rg-201042
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03230 z dne 9. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa AQUARIUS, d.o.o., podjetje za
turistično, gostinsko in zabavno dejav-
nost Trbovlje, Trg svobode 28, sedež:
Trg svobode 28, 1420 Trbvlje, pod vlož-
no št. 1/07467/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, družbenika, pogodbe o ustanovitvi z
dne 29. 12. 1997 ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5397251
Osnovni kapital: 3,817.929 SIT
Ustanoviteljica: Škrinjar Polonca, Trbovlje,

Sallaumines 3, vstop 29. 12. 1997, vložek
884.929 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-201076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06586 z dne 16. 1. 1998 pri subjektu
vpisa DOMINAT NO.1, gradbeništvo, pro-
jektiranje in inženiring, d.o.o., sedež: Na
jasi 4, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/29312/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1192540
Sedež: 1241 Kamnik, Žebljarska 5.

Rg-201138
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00157 z dne 2. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa ALFA-TECHNA, proizvodnja in
storitve, d.o.o., Kavčičeva 34, Ljubljana,
sedež: Kavčičeva 34, 10000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/09471/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, zastopnika in akta o ustanovitvi z dne
15. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5887674
Ustanovitelj: Podobnik Alič Lilija, izstop

4. 12. 1997; Alič Janez, Ljubljana, Kavči-
čeva 34, vstop 4. 12. 1997, vložek
2,640.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Podobnik Alič Lilija, razrešena
4. 12. 1997; direktor Alič Janez, imenovan
4. 12. 1997, zastopa in predstavlja družbo
neomejeno, doma in v tujini.

Rg-201182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06934 z dne 15. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30110/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1243586
Firma: HATOR TRADE, trgovina, mar-

keting, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: HATOR TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1113 Ljubljana, Podmilščako-

va 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vuk Margareta, Ljublja-

na, Vodovodna cesta 1, vstop 26. 11.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vuk Margareta, imenovana 26. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 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; 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,
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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 proiz-
vodi, 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); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge 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; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 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; 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; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 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.; 8514 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti; 8520 Veteri-
narstvo; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Rg-201707
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06351 z dne 28. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30157/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1233807
Firma: LABOD TIP-TOP, konfekcija,

d.o.o.
Skrajšana firma: LABOD TIP-TOP,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Mašera Spa-

sičeva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LABOD, konfekcija Novo

mesto, d.d., Novo mesto, Seidlova cesta
35, vstop 9. 10. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Blatnik Angelca, Škofljica, Gum-
nišče 27, imenovana 10. 10. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1998:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
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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 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; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi 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 po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 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; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-201765
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00116 z dne 7. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa ESTERO, trženje, zastopanje in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Beethovnova 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13276/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5517982
Ustanovitelji: Milkovič Jelka, Ljubljana,

Beethovnova 12, vstop 11. 9. 1991, vložek
881.912 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lalić Bojana, Ljubljana, Beethovnova 12, vs-
top 11. 9. 1991, vložek 587.942 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; ESTERO, trženje,
zastopanje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Beethovnova 12, vstop 23. 12. 1996, vlo-
žek 77.361 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-201787
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07024 z dne 27. 1. 1998 pod št.

vložka 1/30150/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1243691
Firma: IANUS NIKOLIĆ IN OSTALI,

podjetje za elektroinštalacije in monta-
žerstvo, d.n.o.

Skrajšana firma: IANUS NIKOLIĆ IN
OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Avguštinčiče-
va 6

Ustanovitelja: Nikolić Robert, Ljubljana,
Avguštinčičeva 6, vstop 10. 12. 1997, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Golob Boštjan, Ljubljana, Majaronova
ulica 14, vstop 10. 12. 1997, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Nikolić Robert, imenovan 10. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Golob Boštjan, imenovan 10. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1998:
4531 Električne inštalacije; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-202129
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06382 z dne 9. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30194/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1228188
Firma: DEAL, podjetje za storitve in

trgovino, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: DEAL, d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Perovo 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Deisinger Aleš, vložek

750.000 SIT, Deisinger Matjaž, vložek
300.000 SIT, Deisinger Milan in Deisinger
Vanda, vložila po 225.000 SIT, vsi Kamnik,
Šutna 37, vstopili 4. 11. 1997, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Deisinger Aleš, imenovan 4. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-202188
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00443 z dne 28. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa AVRADA, Podjetje za marke-
ting, trgovino, zunanjo trgovino, organi-
zacijo in svetovanje, d.o.o., sedež: IC Tr-
zin, Blatnica 1, 1234 Mengeš, pod vlož-
no št. 1/08167/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča dopolnilni sklep 3938/96 –
vpis dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5408920
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1998:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-

ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 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; 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-202189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18326 z dne 2. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa OVEN, trgovsko, proizvodno in
storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Uli-
ca borcev za severno mejo 8, sedež: Ul.
borcev za severno mejo 8, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14771/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5638909

Firma: OVEN, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: OVEN, d.o.o.
Sedež: 1107 Ljubjana, Černetova 31
Osnovni kapital: 1,601.000 SIT
Ustanovitelj: Okorn Robert, Ljubljana,

Ulica borcev za severno mejo 8, vstop
27. 11. 1991, vložek 1,601.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
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toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 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; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92623 Druge športne dejavnosti; 9271 Pri-
rejanje iger na srečo; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-202190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05993 z dne 2. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa EMSA, Izvoz, uvoz, trgovina, in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Mirka Tomši-
ča 6, sedež: Mirka Tomšiča 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14864/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, povečanje osnovnega kapi-
tala ter spremembo dejavnosti in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5554411
Firma: EMSA, Zaključna dela v grad-

beništvu, d.o.o., Ljubljana, Mirka Tomši-
ča 6

Sedež: 1211 Ljubljana, Mirka Tomši-
ča 6

Osnovni kapital: 1,539.200 SIT
Ustanovitelj: Šfiligoj Emil, Ljubljana

Šmartno, Mirka Tomšiča 6, vstop
17. 12. 1991, vložek 1,539.2000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šfiligoj Borut, razrešen 18. 12. 1995;
direktor Šfiligoj Emil, imenovan 18. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-

govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih 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; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti.

Rg-202196
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06454 z dne 13. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa TAJO, podjetje za računalniški
inženiring, servis računalniške opreme,
svetovanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana
sedež: Maroltova 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10865/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova, ustanovitelja, dejavnosti, zastopnika
in akta o ustanovitvi z dne 17. 11. 1997 s
temile podatki:
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Matična št.: 5475856
Firma: FRIGOMIX, Podjetje za trgovi-

no in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: FRIGOMIX, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica padlih

borcev 34
Ustanovitelj: Tavčar Jože, izstop 17. 11.

1997; Černe Marjan, Ljubljana, Ulica pad-
lih borcev 34, vstop 17. 11. 1997, vložek
2,002.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tavčar Jože, razrešen 17. 11. 1997;
direktor Černe Marjan, imenovan 17. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:
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; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50103 Posred-
ništvo 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.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024

Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov.

Rg-202199
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07053 z dne 6. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa MARK & CO, Podjetje za posre-
dovanje v blagovnem prometu, d.o.o.,
Miklošičeva 28, Ljubljana, sedež: Miklo-
šičeva 28, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15165/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, deležev, dejavnosti, zastopnika
in akta o ustanovitvi z dne 19. 12. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5553709
Firma: VIBES, podjetje za storitve in

posredovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VIBES, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Stari trg 3
Ustanovitelj: Anžlovar Emilija, Anžlovar

Marko in Bijedić Enver, vsi izstopili 19. 12.
1997; Vugue Anžlovar Vinci, Ljubljana, Mi-
klošičeva 28, stop 19. 12. 1997, vložek
2,464.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Anžlovar Emilija, razrešena 19. 12.
1997; direktor Vogue Anžlovar Vinci, ime-
novan 19. 12. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1998:
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 92110 Snemanje
filmov in videofilmov; 92120 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 92130 Kinematograf-
ska dejavnost.

Rg-202207
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 97/07459 z dne 12. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30213/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1244213
Firma: GAŠI & CO, družba za trgovino

in storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GAŠI & CO, d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Ustanovitelja: Gashi Nue, Orahovac, Do-

bridol, vstop 1. 10. 1997, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Gaši Dani-
jelka, Medvode, Cesta komandanta Stane-
ta 13, vstop 1. 10. 1997, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gashi Nue, imenovan 1. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Gaši Danijelka, imenovana 1. 10. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 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; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 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; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
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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; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-202209
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00286 z dne 10. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa REI CONCEPT INTERNATIO-
NAL, project management & consulting,
d.o.o., sedež: Letališka 33/IV, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11446/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, ustanovitelja, de-
javnosti in akta o ustanovitvi z dne 13. 1.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5463360
Firma: BAVARSKI DVOR, investicijsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BAVARSKI DVOR,

d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelji: REI CONCEPT INTERNA-

TIONAL EST. FOR GLOBAL TRADING, iz-
stop 9. 1. 1998; REI, zastopstva, marke-
ting, consulting, d.o.o., Ljubljana, Letališka
33/IV, vstop 9. 1. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
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;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-202210

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00377 z dne 13. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30218/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1254766
Firma: TOBO BOBNAR & CO., trgovi-

na in proizvodnja, k.d.
Skrajšana firma: TOBO BOBNAR & CO.,

k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1234 Mengeš, Rašiška 12
Ustanovitelja: Bobnar Miroslav, Trzin, Na

jasi 5, vstop 21. 1. 1998, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Tomelj Joži-
ca, Mengeš, Pot Rašiške čete 12, vstop
21. 1. 1998, vložek 11.600 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bobnar Miroslav, imenovan 21.1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-202216
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00627 z dne 5. 2. 1998 pri subjektu
vpisa ZRIM-KO, podjetje za trgovino in pro-
izvodnjo, d.o.o., sedež: Sp. Rudnik 1/2,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02450/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5294371
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 194.

Rg-202227
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01188 z dne 6. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa MULTICHOICE, podjetje za po-
slovodske storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska cesta 156, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča začetek redne
likvidacije, spremembo firme in likvidatorja
s temile podatki:

Matična št.: 5842077
Firma: MULTICHOICE, podjetje za po-

slovodske storitve, d.o.o., Ljubljana – v
likvidaciji

Skrajšana firma: MULTICHOICE, d.o.o.,
Ljubljana – v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gorkič Barbara, razrešena 27. 2.
1998; likvidator Pensa Pavle, Ljubljana, Tav-
čarjeva 6, imenovan 27. 2. 1998.

Začetek redne likvidacije na podlagi skle-
pa skupščine z dne 27. 2. 1998.

Rok za prijavo terjatev je 30 dni od obja-
ve sklepa.

Rg-202250
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07393 z dne 5. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30186/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 1244124
Firma: CHIRON BEHRING GMBH & CO

MARBURG BRD, Podružnica v Sloveniji
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Ustanovitelj: CHIRON BEHRING GMBH

& CO, Marburg, Emil-von-Behring-Str. 76,
vstop 17. 12. 1997, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Djorem Ljubo, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 72, imenovan 17. 12. 1997, zasto-
pa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1998:
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-202251
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07302 z dne 5. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30188/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1244043
Firma: BUGYI – BUĐI & CO., posred-

ništvo, proizvodnja, prodaja usnjene in
tekstilne konfekcije ter galanterije,
d.n.o., Medvode

Skrajšana firma: BUGYI – BUĐI & CO.,
d.n.o., Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1251 Medvode, Zbilje 22c
Ustanoviteljici: Buđi Aleksandra, Medvo-

de, Zbilje 22c, vstop 12. 12. 1997, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Budji-Milićević Tatjana, Ika, Ul. E. Krajcara
10, vstop 12. 12. 1997, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Buđi Aleksandra, imenovana
12. 12. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; zastopnica Budji-Milićević Tatjana, ime-
novana 12. 12. 1997, zastopa družbo brez
omejitev kot namestnica direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1998:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 17220 Tkanje preje tipa volnene
mikanke; 18100 Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 18300 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 19200
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo.

Rg-202256

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07422 z dne 27. 2. 1998 pod št.
vložka 1/05550/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5347629002
Firma: TIJAN, zunanjetrgovinsko pod-

jetje, d.o.o., Podružnica Ljubljana
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Skrajšana firma: TIJAN, d.o.o., Podruž-
nica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka c. 16
Ustanovitelj: TIJAN, zunanjetrgovinsko

podjetje, d.o.o., Trzin, Motnica 7a, vstop
29. 12. 1997, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tijan Emil, Piran, Razgled 34, imeno-
van 29. 12. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1998:
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-202266
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00384 z dne 25. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa IZOLIRKA, industrija izolacij-
skih materialov Ljubljana, d.o.o., Ob že-
leznici 18, Ljubljana, sedež: Ob železni-
ci 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00482/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5042186
Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1998:

5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-202477
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06391 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa BOMIR, Inženiring, gostinstvo
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Jožeta Ja-
me 16, sedež: Jožeta Jame 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18849/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča prokuri-
sta in spremembo akta o ustanovitvi z dne
7. 11. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5671884
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Poljanšek Samo, Mengeš, Zavrti 36,
imenovan 7. 11. 1997.

Rg-202479
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06828 z dne 12. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa TEATER, Družba za umetniško
ustvarjanje, d.o.o., Ogrinčeva 15, Ljub-
ljana, sedež: Ogrinčeva 15, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28905/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, firme, zastopnika in priimka usta-
novitelja s temile podatki:

Matična št.: 1124021
Firma: TEATER, Družba za umetniško

ustvarjanje, d.o.o., Miklošičeva 2, Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 2
Ustanoviteljica: Mavrič-Stražišar Vita, Ce-

lje, Kocenova 2, vstop 24. 12. 1996, vlo-
žek 480.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Mavrič Vita, sedaj Mavrič Stražišar
Vita, razrešena 2. 12. 1997 in imenovana

za prokuristko; prokurist Stražišar Andrej,
Ljubljana, Ogrinčeva 15, razrešen 2. 12.
1997 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-202480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06964 z dne 13. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa STUDIO MODERNA, finančne
in intelektualne storitve ter trgovina,
d.o.o., Cesta 9. avgusta 4, Zagorje, se-
dež: Cesta 9. avgusta 4, 1410 Zagorje,
pod vložno št. 1/15174/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in akta o ustanovitvi z dne 25. 11. 1997
s temile podatki:

Matična št.: 5566975
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1998:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve.

Rg-202512
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04580 z dne 10. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa SITAR PNEUMATIC CENTER,
trgovsko podjetje, storitve in proizvod-
nja, d.d., Kamnik, sedež: Perovo 27,
1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/04374/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.,
spremembo firme in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5326095
Firma: SITAR PNEUMATIC CENTER,

trgovsko podjetje, storitve in proizvod-
nja, d.o.o.

Skrajšana firma: SITAR PNEUMATIC
CENTER, d.o.o., Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1998:
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
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; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 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; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 92610 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti.

Rg-202514
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00426 z dne 28. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa FINANCAR, računovodske ser-
vis, d.o.o., Cerknica, Peščenk 29, sedež:
Peščenk 29, 1380 Cerknica, pod vložno
št. 1/09518/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep Srg 4895/96
– uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5434165
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1998:

7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje.

Rg-202521
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07190 z dne 4. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa ADRIATIC INVESTICIJSKI SKLAD,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Trdinova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29813/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča odobreni kapital in spre-
membo statuta z dne 18. 7. 1997 s temile
podatki:
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Matična št.: 5862167
Vpis pooblastila upravi, da se odobreni

kapital poveča za znesek odobrenega kapi-
tala ob drugi izdaji delnic v višini
21,500.000 SIT in za znesek odobrenega
kapitala ob tretji izdaji delnic v višini
18,397.000 SIT tako, da skupaj znaša
275,897.000 SIT.

Rg-202522
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07201 z dne 5. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa GORENJSKI INVESTICIJSKI
SKLAD, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., sedež: Trdinova 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29934/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5843634
Osnovni kapital:6.959,347.000 SIT.

Rg-202524
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00038 z dne 5. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30179/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1244272
Firma: BANKART, procesiranje plačil-

nih instrumentov, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BANKART, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 132
Osnovni kapital: 479,299.591 SIT
Ustanovitelji: NOVA LJUBLJANSKA

BANKA, d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
vložek 136,855.449 SIT, SKB Banka,
d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, vložek
65,273.502 SIT, BANKA VELENJE, d.d.,
Velenje, Bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Velenje Rudarska 3, vložek
7,884.354 SIT, KOROŠKA BANKA, d.d.,
Slovenj Gradec, Bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, Slovenj Gradec, Glavni
trg 30, vložek 6,782.669 SIT, GORENJS-
KA BANKA, d.d., Kranj, Bleiweisova ul. 1,
vložek 26,634.217 SIT, LJUBLJANSKA
BANKA-BANKA DOMŽALE, d.d., Domža-
le, Ljubljanska 62, vložek 3,059.031 SIT,
DOLENJSKA BANKA, d.d., Novo mesto,
Seidlova cesta 3, vložek 16,313.099 SIT,
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d., Ljub-
ljana, Cigaletova 15, vložek 4,897.141
SIT, PROBANKA, d.d., Maribor, Gospo-
ska ulica 23, vložek 4,256.224 SIT, BAN-
KA KOPER, d.d., Koper, Pristaniška ulica
14, vložek 31,269.345 SIT, ABANKA,
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 58, vložek
29,089.883 SIT, LJUBLJANSKA BAN-
KA-BANKA ZASAVJE, d.d., Trbovlje, Trg
revolucije 25c, vložek 3,093.006 SIT,
BANKA CELJE, d.d., Bančna skupina Ban-
ke Celje, Celje, Vodnikova 2, vložek
24,543.674 SIT, POMURSKA BANKA,
d.d., Murska Sobota, Bančna skupina No-
ve Ljubljanske banke, Murska Sobota, Trg
zmage 7, vložek 15,035.320 SIT, NOVA
KREDITNA BANKA, d.d., Maribor, Vita
Kraigherja 4, vložek 62,250.916 SIT, M
BANKA, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta

107, vložek 3,466.487 SIT, BANKA AUST-
SRIA, d.d., Ljubljana, Wolfova 1, vložek
10,736.914 SIT, KREKOVA BANKA, d.d.,
Maribor, Slomškov trg 18, vložek
8,287.912 SIT, VOLKSBANKA-LJUDSKA
BANKA, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 30,
vložek 1,886.965 SIT, BANKA VIPA, d.d.,
Nova Gorica, Kidričeva 7, vložek
8,409.948 SIT, HMEZAD BANKA, d.d.,
Žalec, Bančna skupina Banke Celje, Ža-
lec, Hmeljarska 3, vložek 2,566.137 SIT,
SLOVENSKA ZADRUŽNA KMETIJSKA
BANKA, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, vlo-
žek 4,707.398 SIT – vsi vstopili 12. 12.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kurtevski Aleksander, Ljubljana, Go-
razdova ulica 5, imenovan 12. 12. 1997.

Člani nadzornega sveta: Kardelj Bojan,
predsednik, Bandelj Ana, podpredsednica,
Nemec Zoran, Koman Vasilij in Zemljak Ivi-
ca, vsi vstopili 12. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1998:
5263 Druga trgovina na drobno; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Rg-202528

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07074 z dne 30. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SODEXHO, Prehrana in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 40,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15446/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5571472
Ustanovitelj: Tišler Marjeta (Margareta),

izstop 12. 11. 1997; SODEXHO S.A., On
Yvelines, Francija, 3 Avenue Newton Saint
Quentin, vstop 30. 3. 1995, vložek
97,962.757 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-202534
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07189 z dne 4. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa GORENJSKI INVESTICIJSKI
SKLAD, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., sedež: Trdinova 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29934/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča odobreni kapi-
tal s temile podatki:

Matična št.: 5843634
Vpis pooblastila uprave za povečanje

odobrenega kapitala, ki skupaj znaša
342,890.000 SIT in je sestavljen iz odobre-
nega kapitala ob ustanovitvi sklada v višini
275,000.000 SIT, odobrenega kapitala ob

drugi izdaji delnic v višini 44,000.000 SIT
in odobrenega kapitala ob tretji izdaji delnic
v višini 23,890.000 SIT.

Rg-202536
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06372 z dne 30. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ARKUS, računalništvo & sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, Ižanska cesta
219, sedež: Ižanska c. 219, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06689/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastop-
nika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5359465
Osnovni kapital: 1,521.200 SIT
Ustanovitelji: Vezjak Marjan, Vrhnika,

Pionirska 8, vstop 4. 4. 1990, vložek
76.060 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gere Atila, Ormož, Gregoričeva 2, vložek
76.060 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Korošec Janko, Ljubljana, Ižanska c. 219,
vstop 4. 4. 1990, vložek 1,369.080 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Savšek Tomaž,
izstop 31. 3. 1994; Erjavec Igor, izstop
31. 3. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korošec Janko, razrešen 20. 5.
1994 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1998:
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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-
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mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 6720 Pomožne de-
javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skla-
dih; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-202539
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06374 z dne 2. 2. 2998 pri subjek-
tu vpisa ADRIATIC INVESTICIJSKI SKLAD,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Trdinova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29813/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5862167
Osnovni kapital: 5.606,189.000 SIT.

Rg-202540
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07202 z dne 30. 1. 1998 pri sub-

jektu vpisa NED INVESTICIJSKI SKLAD,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, Trdinova 4, sedež: Trdinova
4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29985/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5985536
Vpiše se sklep, da je direktor NFD inve-

sticijskaga sklada, d.d., pooblaščen pove-
čati osnovni kapital za 250,000.000 SIT v
prvih petih poslovnih letih in sicer tako, da
vsako leto poveča osnovni kapital za eno
petino.

Rg-202542
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06508 z dne 3. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30178/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev z.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1234099
Firma: SPLOŠNA ZADRUGA KOSEZI,

z omejeno odgovornostjo, Ljubljana, Mi-
klošičeva 38

Skrajšana firma: SPLOŠNA ZADRUGA
KOSEZI, z.o.o.

Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 38
Osnovni kapital: 210.000 SIT
Ustanovitelji: Žlender Janez, Ljubljana,

Ceneta Štuparja 3, vložek 15.000 SIT, A-Ž
CONSULTING, d.o.o., Ljubljana, Mikloši-
čeva 38, vložek 30.000 SIT, Ovsenik Uroš,
Kranj, Kutinova ulica 9, vložek 15.000 SIT,
Kolenc Jožefa, Ljubljana, Kolezijska 2, vlo-
žek 15.000 SIT, Pišek Marjan, Ptuj, Čufar-
jeva ulica 21, vložek 15.000 SIT, Božičnik
Stanislav, Maribor, Zlatiborska 21, vložek
15.000 SIT, Žlender Janez, Maribor, Can-
karjeva 4, vložek 15.000 SIT, Perger Ja-
nez, Dravograd, Ostenk 30a, vložek
15.000 SIT, Žlender Jožef, Kranjska Go-
ra, Brezje št. 2, vložek 15.000 SIT, Erja-
vec Nataša, Ljubljana, Peričeva 23, vložek
15.000 SIT, Žlender Matej, Senovo, Pot
na Arnes 1, vložek 15.000 SIT, Pušnik
Vlado, Maribor, Pirnatova 35, vložek
15.000 SIT, Turk Anton-Pavel, Medvode,
Ubočke 60, vložek 15.000 SIT – vstopili
5. 11. 1997, odgovornost: odgovarjajo do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Žlender Janez, imenovan 5. 11.
1997, zastopa zadrugo brez omejitev kot
predsednik zadruge in predsednik upravne-
ga odbora.

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; 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; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje

kamnin za gradbene namene; 1412 Prido-
bivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pri-
dobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gra-
moza in peska; 1422 Pridobivanje gline in
kaolina; 1430 Pridobivanje mineralov za ke-
mijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineral-
nih gnojil; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Pri-
dobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etil-
nega 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; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
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nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja
barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja dru-
gih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih ke-
mikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 2417 Proizvodnja sintetič-
nega kavčuka v primarni obliki; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2465 Proizvodnja neposnetih
nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2512 Obnavljanje
in protektiranje gum za vozila; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike; 2624 Proizvodnja dru-
ge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mav-
ca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2735 Druga primarna predelava železa, je-
kla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov
ECSC; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-

šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-

dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630
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; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi 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; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51310
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-
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jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;

52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74700 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8023 Vzgoja in izobraževanje v dijaških do-
movih; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
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 dejavnosti,
d.n.; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203976
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00231 z dne 9. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30416/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244582
Firma: SLANTO IVANOVIČ IN OSTALI,

zaključna dela v gradbeništvu, d.n.o.
Skrajšana firma: SLANTO IVANOVIČ IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šifrerjeva 34
Ustanovitelja: Ivanovič Anto in Ivanovič

Slavica, oba iz Ljubljane, Šifrerjeva 34, vsto-
pila 25. 3. 1998, odgovornost:  odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ivanovič Anto, imenovan 25. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1588 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2451 Proizvodnja mil in pral-
nih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2640 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2670 Obde-
lava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja
brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
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delovalnih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 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; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 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; 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; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 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;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 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; 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; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5522 Storitve kampov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem 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 nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-203977
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01137 z dne 9. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30424/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1274163
Firma: RADIS, računovodstvo, davki,

svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: RADIS, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1241 Kamnik, Župančičeva
ul. 5

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Kokot Ljuboslava, Kam-

nik, Župančičeva 5, in Habe Marija, Ljublja-
na, Vojkova cesta 77, vstopila 29. 1. 1998,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kokot Ljuboslava in zastopnica Ha-
be Marija, imenovani 29. 1. 1998, zastopa-
ta družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-203984

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01545 z dne 7. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa ADES, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Cesta v mestni log 41b,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30064/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1243454
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998:

2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2625 Proizvodnja drugih kera-
mičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 8513 Zobozdravstvena dejavnost.

Rg-203985
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01208 z dne 7. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa MINOLTA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Ptujska 19, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/11703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ti-
pa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5475716
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ja-

vornik Jože, Ljubljana, Pleteršnikova 19,
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razrešen 8. 4. 1997 kot prokurist in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-203986
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01186 z dne 7. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa ALLIED DOMECQ AGENCIES, tr-
govina in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22747/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča imenovanje prokuristka
s temile podatki:

Matična št.: 5742552
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kuristka Cade Lorriane Karen, London Sw,
England, 18 Allfarting Lane, in skupna pro-
kuristka Ogrin Bernardka, Dobrova pri Ljub-
ljani, Šujica 57, ki zastopa družbo tako, da
podpisuje skupaj z go. Savič, kadar podpi-
suje za družbo, imenovani 1. 2. 1998.

Rg-203987
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00533 z dne 7. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa MAŽA, podjetje za obrtne in dru-
ge poslovne storitve, d.o.o., Šentvid pri
Stični 136a, Grosuplje, sedež: Šentvid
pri Stični 136a, 1296 Šentvid pri Stični,
pod vložno št. 1/22430/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5750695
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Fortuna Krhlikar Tina, Šentvid pri
Stični 145, imenovana 27. 1. 1998.

Rg-203989
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00900 z dne 6. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa GO-PRES TRADE, Podjetje za
prevoz in trgovino, d.o.o., Trojane, Tro-
jane 24, sedež: Trojane 24, 1222 Troja-
ne, pod vložno št. 1/22774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča imenovanje pro-
kurista s temile podatki:

Matična št.: 5781256
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Izlakar Ivan, Trojane 8, imenovan
22. 1. 1998.

Rg-203990
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00911 z dne 6. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa SMELT INTAG, Zürich, podružni-
ca Ljubljana, sedež: Dunajska 160,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26495/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5848784
Skrajšana firma: SMELT INTAG
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Simoniti Gregor, razrešen 10. 2.
1998; direktor Tatalovič Savo, Ljubljana, Pe-
ričeva ulica 19, imenovan 10. 2. 1998, za-
stopa podružnico neomejeno v dejavnosti:
izredni zračni promet, skupaj s članom upra-
ve ustanovitelja pa v ostalih registriranih de-
javnostih podružnice.

Rg-203991
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00862 z dne 6. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30409/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273868
Firma: ELEKTRO KVATERNIK & CO.,

elektroinštalacije in servisiranje, d.n.o.
Skrajšana firma: ELEKTRO KVATERNIK

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

odgovornostjo
Sedež: 1382 Begunje pri Cerknici,

Begunje pri Cerknici 15a
Ustanovitelja: Kvaternik Dušan in Kvater-

nik Matjaž, oba iz Begunj pri Cerknici 15a,
vstopila 5. 2. 1998, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Kvaternik Dušan in Kvaternik Mat-
jaž, imenovana 5. 2. 1998, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4544 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5274 Druga popravila, d.n.;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203992
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00528 z dne 6. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa LEITNER & LEITNER, družba za
davčno in podjetniško svetovanje, revi-
zijo in knjigovodstvo, d.o.o., sedež: Du-
najska 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27221/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zatopnic s temile
podatki:

Matična št.: 5926289
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šu-

šteršič Prislan Barbara, Ljubljana, Milčinske-
ga 75, razrešena 22. 1. 1998 kot proku-
ristka in imenovana za skupno prokuristko,
ki zastopa družbo skupaj in soglasno z dru-
go prokuristko, in prokuristka Janežič Kar-
men, Notranje Gorice, Pot k čuvajnici 3,
imenovana 22. 1. 1998.

Rg-203994
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05088 z dne 6. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa ROGO, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Domžale, Miševa 14, se-
dež: Miševa 14, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/20593/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-

spodarskih družbah, spremembo firme in
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5705037
Firma: ROGO, proizvodno, gostinsko

in trgovsko podjetje, d.o.o., Domžale, Mi-
ševa 14

Osnovni kapital: 1,555.000 SIT
Ustanovitelj: Gorše Robert, Ribnica, Za-

potok 5, vstop 9. 12. 1992, vložek
1,555.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gorše Robert, imenovan
9. 12. 1992, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55220 Storitve kampov; 55230 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; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering).

Rg-203995
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00579 z dne 31. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa AGROS, d.o.o., industrija, ser-
vis, trgovina in zunanjetrgovinski pro-
met, Blate, sedež: Blate 1, 1331 Dolenja
vas, pod vložno št. 1/16767/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
ležev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5612225
Ustanovitelja: Merhar Drago, vložil

1,512.495 SIT, in Merhar Darja, vložila
504.165 SIT, oba iz Dolenje vasi, Blate 1,
vstopila 18. 12. 1991, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oeba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Merhar Darja, razrešena 19. 1.
1998; direktor Merhar Drago, imenovan
19. 1. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1998: 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-203996

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06499 z dne 25. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa TRGOVSKO POSLOVNI CEN-
TER BARJE, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Mestni trg 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28006/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5940613
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Janković Zoran, razrešen 3. 10.
1997; direktor Janković Damijan, Ljubljana,
Vinterca 55, imenovan 3. 10. 1997, zasto-
pa in predstavlja družbo samostojno in brez
omejitev pri poslih, katerih skupna vrednost
ne presega tolarske protivrednosti
2,000.000 DEM, pri poslih, katerih pred-
met je odsvojitev osnovnih sredstev družbe,
pa tolarske protivrednosti 300.000 DEM
po srednjem tečaju Banke Slovenije. Pri po-
slih, katerih vrednost presega gornje zne-
ske, zastopa družbo ob pisnem soglasju
skupščine družbenikov.

Rg-203997
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01142 z dne 2. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30398/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273612
Firma: INSTEL, trgovina in inženiring,

d.o.o., Ljubljana, Letališka 9a
Skrajšana firma: INSTEL, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 9a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jakša Mihela, Ljubljana,

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

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

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1998: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-

cializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203998
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03287 z dne 2. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa MEGA AVTO, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta dveh ce-
sarjev 176, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07541/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti, spremem-
bo naslova družbenikov in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5385911
Ustanovitelja: Černe Bojana, vložila

10.000 SIT, in Černe Dean, vložil
1,490.000 SIT, oba iz Pirana, Prešernovo
nabrežje 24, vstopila 15. 6. 1990, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Černe Dean, imenovan 15. 6. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posamezni-
mi deli in opremo; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5170 Druga trgovina na debelo; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52481 Trgovina na drobno s športno 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; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 6110 Pomorski promet;
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 agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-204000
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00273 z dne 31. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30375/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1244698
Firma: WINTER – KOKALJ, turizem,

posredništvo, zastopstvo, k.d.
Skrajšana firma: WINTER – KOKALJ,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1373 Rovte, Rovte 89a
Ustanovitelji: Winter Kokalj Jelka, ki  od-

govarja s svojim premoženjem, ter Kokalj
Jakob, Kokalj Nataša in Kokalj Primož, ki so
vložili po 10.000 SIT in ne  odgovarjajo, vsi
z Rovt 89a, vstopili 20. 11. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Winter Kokalj Jelka, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Kokalj
Jakob, imenovana 20. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1998: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2621 Proizvodnja gospodinjske
in okrasne keramike; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 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; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 8042 Drugo
izobraževanje; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9252 Dejavnost mu-
zejev, varstvo kulturne dediščine.
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Rg-204002
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01183 z dne 31. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30383/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273701
Firma: AR TEAM, celostne poslovne

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AR TEAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 34
Osnovni kapital: 1,501.189 SIT
Ustanoviteljica: Kopač Karmen Rebeka,

Ljubljana, Celovška c. 34, vstop 19. 2.
1998, vložek 1,501.189 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kopač Karmen Rebeka in zastop-
nik Kmet Andrej, Trbovlje, Trg Franca Faki-
na 1a, imenovana 19. 2. 1998, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 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; 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; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-

na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552

Priprava in dostava hrane (catering); 6030
Cevovodni transport; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6411 Javne poštne
storitve; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6420 Telekomunikaci-
je; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-204004
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00552 z dne 30. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30379/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272748
Firma: KEMCEL SLO, Podjetje za tr-

govino, storitve in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Blagovno trgovski center,
Šmartinska 152

Skrajšana firma: KEMCEL SLO, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, BTC, Šmar-
tinska 152

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Petač Peter, Ljubljana, Soš-

ka 68, vstop 16. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petač Peter, imenovan 16. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1998: 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 55 / 6. 8. 1998 / Stran 5593

izdelkov; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-204006
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01525 z dne 30. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa CYBER SPORT CENTER,
d.o.o., sedež: Koprska 106a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28766/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, družbenikov, zastopnikov in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5996988
Firma: BB-SPORT CENTER, d.o.o.,

Ljubljana
Ustanovitelja: Čabrilo Zoran, izstopil

2. 2. 1998; Bukovec Brigita, Ljubljana, Šti-
hova 15, in Pavlica Željko, Ljubljana, Po-
lanškova 14, vstopila 2. 2. 1998, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Čabrilo Zoran, razrešen 2. 2. 1998;
direktorica Bukovec Brigita in zastopnik Pa-
vlica Željko, imenovana 2. 2. 1998, zasto-
pata družbo brez omejitv.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 2. 1998.

Rg-204007
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07100 z dne 26. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI
RAZVOJ, sedež: Trebinjska 9, 1000 Ljub-
jana, pod vložno št. 1/27552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, firme, ustanoviteljev, dejavnosti in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5896002
Firma: INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI

RAZVOJ, Metelkova 6, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Metelkova 6
Ustanovitelji: Društvo Kortina, Ljubljana,

Trebinjska 9, in STOPA, d.o.o., podjetje za
predelavo, prodajo in postrežbo z živili, Ljub-
ljana, Koroška 14, izstopila, 23. 10. 1997;
Mohorčič Anton in Slabe Anamarija, oba iz
Domžal, Ljubljanska c. 84, ter Žilavec Bra-
ne, Brezovica, Kotna pot 1, vstopili 23. 10.
1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Slabe Anamarija, ki zastopa druž-
bo brez omejitev kot strokovni vodja, in Mo-
horčič Anton, ki zastopa družbo brez omeji-
tev kot predsednik sveta zavoda, imenova-
na 23. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;

5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
9112 Dejavnost strokovnih združenj.

Dejavnost, izbrisana 26. 3. 1998: 221
Založništvo; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami.

Rg-204008
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00879 z dne 26. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa TORREX PHARMA, trgovska
d.o.o., sedež: Leskoškova 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26150/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5878969
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Samar Krajšek Barbara, Ljubljana,
Kodrova ulica 17, imenovana 11. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-204011
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03735 z dne 13. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30325/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198157
Firma: AB-SUPERNOVA, d.o.o., po-

sredništvo in trgovina
Skrajšana firma: AB-SUPERNOVA,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Jožeta

Jame 16
Osnovni kapial: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lubej Una, Ljubljana, Po-

dutiška 69, vstop 5. 6. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lubej Una, imenovana 5. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;

5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-204010
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01301 z dne 25. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa SYPRA, d.o.o., Sistemi proce-
sne avtomatizacije, Stegne 21, Ljublja-
na, sedež: Stegne 21, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06733/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov in deležev, dopolnitev dejavnosti in spre-
membo naslova ustanoviteljev s temile po-
datki:

Matična št.: 5385466
Osnovni kapital: 22,177.000 SIT
Ustanovitelji: Jere Miroslav, Mengeš, Al-

jaževa 5, vložil 4,444.521,75 SIT, Kobal
Iztok, Ljubljana-Črnuče, Ul. Koroškega ba-
taljona 1, vložil 1,289.089,53 SIT, Lampe
Matjaž, Šmartno pod Šmarno goro, Željka
Tonija 23a, vložil 5,159.564,35 SIT, Men-
cej Janez, Ig pri Ljubljani 117, vložil
326.999,85 SIT, Pavlin Spomenka, Ljub-
ljana, Pregljev trg 7, vložila 559.228,35 SIT,
Ponikvar Darko, Ljubljana-Zadobrova, Ber-
čonova pot 11, vložil 1,041.378,95 SIT,
Bedjanič Borut, Ljubljana, Poljanski nasip
28, vložil 342.481,75 SIT, in Mlakar Mar-
jan, Cerknica, Martinjak 48, vložil
461.913,45 SIT – vstopili 12. 11. 1990,
odgovornost: ne  odgovarjajo; Kump Rajko,
izstopil 14. 2. 1996 in Rižnar Alojz, izstopil
13. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1998: 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-204013
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05756 z dne 12. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa GEKKO, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo in trženje visoke tehnologi-
je ter poslovne storitve, Stegne 25, Ljub-
ljana, sedež: Stegne 25, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in zastopnikov ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5653762
Ustanovitelj: Mertelj Andrej in Čulk Sreč-

ko, izstopila 7. 10. 1997; ACORD-92, Pod-
jetje za finančne, tehnične in poslovne stori-
tve, trgovino ter zunanjetrgovinski promet,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 11, vstopil 7. 10.
1997, vložil 1,807.875 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mertelj Andrej in zastopnik Čulk Sre-
čo, razrešena 7. 10. 1997, direktor Škof
Milan, Ljubljana-Šentvid, Stanežiče 3h, ime-
novan 7. 10. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
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čunalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 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.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6521 Finančni zakup (leasing); 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
razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 10. 1997.

Rg-204014
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06340 z dne 27. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ANINA, podjetje za trgovino,
projektiranje in inženiring, d.o.o., sedež:
Marice Kovačeve 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06825/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5375819
Dejavnost, vpisana 27. 2. 1998: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 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.

Rg-204015
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06392 z dne 16. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa 7 TRADE, Podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, Aleševčeva 12, se-
dež: Aleševčeva 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20852/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5699690
Firma: 7 TRADE, Podjetje za trgovino,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva 97
Sprememba družbene pogodbe z dne

6. 11. 1997.

Rg-204016
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06426 z dne 16. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa FUN, podjetje za distribucijo
in promocijo filmov, d.o.o., sedež: Devin-
ska 2b, 1115 Ljubljana,. pod vložno
št. 1/24897/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev, prokurista in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5823994
Ustanovitelji: Bartelj Tomislav, Novo me-

sto, Stančeva ul. 1, vstopil 14. 11. 1997,
Bibič Vasja, Ljubljana, Glavarjeva 12, vsto-
pil 20. 10. 1993, in Suhadolnik Matjaž, No-
vo mesto, Florjanov trg 5, vstopil 14. 11.
1997, vložili po 500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Bartelj Tomislav, imenovan 14.11.
1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 11. 1997.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 55 / 6. 8. 1998 / Stran 5595

Rg-204017
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06436 z dne 6. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa SIMPS’S, podjetje za svetova-
nje, inženiring, marketing, prodajo in
servis, d.o.o., sedež: Motnica 3, Trzin,
1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/05050/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev ustanoviteljev, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5329108
Osnovni kapital: 50,000.000 SIT
Ustanovitelja: Savič Živko in Savič Slavi-

ca, oba iz Trzina, Bergantova 12, vstopila
20. 1. 1990, vložila po 25,000.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Savič Živko, ki zastopa družbo brez
omejitev, imenovan 20. 1. 1990, in proku-
ristka Savič Slavica, imenovana 14. 11.
1997.

Rg-2040018
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06453 z dne 26. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa MONDEN’S, prodaja, uvoz-
na-izvozna dejavnost, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dunajska 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21242/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja, zastopnika, sedeža in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5716217
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova ce-

sta 200e
Ustanovitelj: Miljković Dragan, izstop

17. 11. 1997; Kostrešević Kosta, Ljublja-
na, Vodnikova cesta 200e, vstop 17. 11.
1998, vložek 1,817.080 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Miljković Dragan, razrešen 17. 11.
1997; direktor Kostrešević Kosta, imeno-
van 17. 11. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 11. 1997.

Rg-204019
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06457 z dne 26. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa MULTISTREAM, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Černe-
tova 30, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27408/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naziva zastopnika,
družbenika, dejavnosti in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5908892
Ustanovitelj: Griffith Mario in Janko Uroš,

izstopila 27. 12. 1996; Multistream Sys-
tems International Limited, Grand Kanal
House, 1 Upper Grand Canal Street, Dublin
4, vstopil 27. 12. 1996, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Janko Uroš, Ljubljana, Černetova 30, ra-
zešen 21. 10. 1997 kot zastopnik in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, izbrisana 26. 2. 1998: 300
Proizvodnja pisarniških strojev in računalni-
kov; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 365 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 366
Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 743 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1998: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 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; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 6135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136  Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na

debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 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; 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; 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
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; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 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.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 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; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
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7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 10. 1997.

Rg-204022
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07107 z dne 26. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30252/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1254120
Firma: PROMING TEL, proizvodnja, in-

ženiring, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PROMING TEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Župančičeva

c. 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gračan Matija, Grosuplje,

Seliškarjeva c. 30, in Turk Zvonimir, Gro-
suplje, Župančičeva c. 6, vstopila 4. 11.
1997, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Turk Zvonimir, imenovan 4. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli

in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 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; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 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;
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; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 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; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7320 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju družboslovja in humanistike; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanistike;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-204023
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00168 z dne 24. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30359/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1244515
Firma: CENTER STANOVANJSKE KUL-

TURE KERIN, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Hudoverniko-

va 11
Ustanovitelja: Kerin Jože, Sežana, Ce-

sta na Lenivec 24, ki  odgovarja s svojim
premoženjem, in Gec Bojan, Kranj, Zasav-
ska cesta 3, ki je vložil 10.000 SIT in ne
odgovarja, vstopila 22. 12. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kerin Jože, imenovan 22. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 24. 3. 1998: 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo.

Rg-204024

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00177 z dne 16. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa M 3, Projektiranje in izdelava
reklamne, svetlobne in elektroakustič-
ne tehnike, d.o.o., Ljubljana, Staničeva
1, sedež: Staničeva 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02710/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5297265
Dejavnost, vpisana 16. 3. 1998: 2225

Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

Rg-204025
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01331 z dne 16. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30336/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278258
Firma: PANDORA 1, d.o.o., podjetje

za ekonomsko propagiranje, nepremič-
nine in ostale poslovne storitve

Skrajšana firma: PANDORA 1, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 130
Osnovni kapital: 1,663.700 SIT
Ustanovitelja: Spreizer Lilijana, Ljublja-

na, Ob žici 7, vložila 848.487 SIT, in Cerar
Janez, Ljubljana, Majde Vrhovnikove ulica
12, vložil 815.213 SIT – vstopila 23. 2.
1998, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Spreizer Lilijana, imenovana 23. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 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; 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 prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslo-
vanje 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; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 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;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 73201 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
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.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-204026
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00290 z dne 27. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30257/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244701
Firma: SMREKAR & SMREKAR, druž-

ba za gojenje gob, ribogojstvo in trgovi-
no, d.n.o., Logarji

Skrajšana firma: SMREKAR & SMREKAR,
d.n.o., Logarji

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1315 Velike Lašče, Logarji 11
Ustanovitelja: Smrekar Edo, Velike

Lašče, Logarji 11, in Smrekar Ana, Ljublja-
na, Berčičeva 2c, vstopila 14. 1. 1998, od-
govornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smrekar Edo, imenovan 14. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili.

Rg-204028
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00910 z dne 6. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa DAMPI, inženiring, trgovina,
transport, turizem, d.o.o., Ljubljana, Sta-
ra Ježica 10, sedež: Stara Ježica 10,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02468/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5293863
Firma: BONITETNA HIŠA, poslovne in-

formacije, izobraževanje, trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Stara Ježica 10

Skrajšana firma: BONITETNA HIŠA,
d.o.o., Ljubljana.

Rg-204030
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00949 z dne 6. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30292/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273965
Firma: OPREMA CENTER, proizvod-

nja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OPREMA CENTER,

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

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Na jasi 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Gubanc Lidija, Domžale,

Ulica Antona Skoka 2, vstop 3. 2. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gubanc Lidija, imenovana 3. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1998: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
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skimi, radijskimi, TV aparati; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-204571
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06475 z dne 7. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa CENTROMERKUR, Trgovsko pod-
jetje, d.d., sedež: Trubarjeva 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01985/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta in spremembo
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5090806
Člani nadzornega sveta: Kink Bojan, Sla-

dič Jožica, Zidar Stanislav, Godec Terezija
in Šinkovec Vida, vstopili 29. 10. 1997; Sta-
rič Lidija – predsednica, Ravnikar Fani –
namestnica, Gruban-Perko Marjeta, Godec
Terezija in Šinkovec Vida, izstopile 29. 10.
1997.

Sprememba statuta z dne 7. 1. 1998.

Rg-204570
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04505 z dne 8. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD
PEDENJPED, sedež: Cerutova 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01858/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljici ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5259266
Firma: VRTEC PEDENJPED
Ustanoviteljici: Mestna občina Ljubljana,

Ljubljana, Mestni trg 1, in Občina Dol pri
Ljubljani, Dol pri Ljubljani, Videm 48, vstopi-
li 22. 10. 1996, odgovornost:  odgovarjata
do določene višine.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1998: 5551
Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje.

Rg-204572
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04329 z dne 29. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa KORONA, inženiring, d.d., se-
dež: Vojkova 63, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01989/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti,
uskladitev dejavnosti, spremembo članov
nadzornega sveta in spremembo statuta z
dne 8. 7. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5278996
Člani nadzornega sveta: Srše Ivan, Ur-

ban Vladimir in Kompare Marko, izstopili
4. 7. 1997; Kukovič Ivan-Valentin, Strmčnik
Boštjan in Jan Urban, vstopili 4. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1998: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 4010 Oskrba
z elektriko; 4521 Splošna gradbena dela;
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; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-204576
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07044 z dne 22. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa C.O.F., trgovina na debelo in
drobno ter zastopanje, d.o.o., Zaloška
69, Ljubljana, sedež: Zaloška 69, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03530/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapi-
tala, dejavnosti, zastopnika in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5313724
Osnovni kapital: 240,000.000 SIT
Ustanovitelji: Vidrih Jože, Ljubljana, Mlin-

ska pot 21, vstop 7. 12. 1989, vložek
40,856.841,85 SIT, Žagar Snežana, Ljub-
ljana, Mlinska pot 21, vstop 7. 12. 1989,
vložek 19,639.234,65 SIT, in OXSESO
LIMITED, Nicosia, 70 Arch.Makarios, III
Avenue, vstop 11. 12. 1997, vložek
179,503.923,50 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Žagar Snežana, imenovana
11. 12. 997, zastopa družbo brez omejitev
kot komercialna direktorica.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje

ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 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; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 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.; 9252 Dejavnost muzejev, var-
stvo kulturne dediščine; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 12. 1997.

Rg-204577
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00268 z dne 23. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa PROFI, projektiranje in finanč-
ni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Brnčiče-
va 35, sedež: Brnčičeva 13, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04539/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5361044
Ustanovitelji: Germovšek Bojan, Škoflji-

ca, Zalog pri Škofljici 35, in Jevšnikar To-
maž, Ljubljana, Cesta v Zgornji log 71, vsto-
pila 23. 1. 1990, vložila po 601.500 SIT,
ter PROFI, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 13,
vstopil 30. 12. 1996, vložil 516.000 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Rg-204578
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04599 z dne 22. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa PAP INFORMATIKA
INŽENIRING, Podjetje za projektivo, in-
ženiring in intelektualne storitve, d.o.o.,
sedež: Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07099/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, ustanoviteljev in deležev s temi-
le podatki:
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Matična št.: 5374570
Osnovni kapital: 8,000.240 SIT
Ustanovitelja: PAP TELEMATIKA, d.d.,

Ljubljana, Pivovarniška 6, vložila 4,080.122
SIT, in Pureber Ivan, Ljubljana, Trubarjeva
61, vložil 3,920.117,60 SIT – vstopila
14. 2. 1990, odgovornost: ne odgovarjata;
Nemanič Jožica in Hribar Jože, izstopila
17. 4. 1997.

Rg-204579
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06226 z dne 19. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa IR ROBOTEC, d.o.o., podjetje
za trženje, projektiranje ter gradnjo in-
dustrijskih fleksibilnih sistemov, Ljublja-
na, sedež: Stegne 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07598/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5386306
Ustanovitelj: MOTOMAN ROBOTEC

GMBH, Allershausen, Kammerfeldstrasse
1, vstop 21. 6. 1990, vložek 31,757.800
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; ISKRA
HOLDING, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
izstop 14. 4. 1997.

Rg-204580
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07070 z dne 9. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa PEKARNA VRHNIKA, d.d., sedež:
Idrijska 21, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/07702/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5081769
Člani nadzornega sveta: Truden Vasja,

predsednik, Plestenjak Andrej, Cof Vida,
Buček Janez, Kajtner Rudi, namestnik pred-
sednika, izstopili 10. 12. 1997; Kajtner Ru-
di, Plestanjak Andrej, Ham Mihael, Orešič
Tomaž, Cof Vida in Buček Janez, vstopili
10. 12. 1997.

Sprememba statuta z dne 11. 12. 1997.

Rg-204582
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06697 z dne 23. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SET, Podjetje za usposablja-
nje invalidov, d.d., sedež: Vevška cesta
52, 1211 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07794/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5389275
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Odlazek Martin, razrešen 19. 9.
1997; direktor Zorko Branko, Ljubljana, Ce-
sta 30. avgusta 1, imenovan 19. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-204583
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07174 z dne 6. 1. 1998 pri subjektu
vpisa VIAP, zasebno podjetje za kovino-
pasarske storitve ter trgovino, uvoz, iz-
voz, d.o.o., Dole pri Krašcah 47, Morav-
če, sedež: Dole pri Kraščcah 47, 1251
Moravče, pod vložno št. 1/08335/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti, spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5415721
Ustanovitelja: Vidic Janez, Moravče, Do-

le 47, vstop 23. 8. 1990, vložek
1,280.000 SIT, in VIAP, d.o.o., Moravče,
Dole pri Krašcah 47, vstop 16. 12. 1996,
vložek 320.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1998: 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogre-
vanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no 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; 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; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno

opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no 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; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav.

Rg-204584
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01774 z dne 23. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ŽABON, podjetje za medna-
rodno in notranjo špedicijo, carinsko po-
sredovanje in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na-Dobrunje, sedež: C. 13. julij 65a,
1261 Ljubljana-Dobrunje, pod vložno
št. 1/10253/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo deležev in os-
novnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5523222
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
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Ustanovitelj: Župančič Marjan, Ljubljana
Dobrunje, Cesta 13. julija 65a, vstop
10. 12. 1990, vložek 1,502.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2614 Proizvodnja stekle-
nih vlaken; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 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; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
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; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,

kakavom, začimbami; 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; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
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; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 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; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-

čunalniškimi programi; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov.

Rg-204585
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04950 z dne 29. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ELEX UNITRADE, mednarod-
na trgovina (financiranje) consulting,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 21, sedež:
Dunajska c. 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13127/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5517028
Ustanovitelj: Gorjup Maksimiljan, Son-

nenwalt Samo in Šinkovec Marko, izstopili
27. 3. 1997, Strohmaier Viljem, Fugina Pri-
mož, Kopač Marko in Furlan Tomaž, izsto-
pili 7. 4. 1997, Brozina Zdravko in Šinko-
vec-Glavina Andreja, izstopila 24. 10. 1997;
Mahne Žarko, Ljubljana, Komanova 15,
vstopil 14. 8. 1991, vložil 567.681 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-204586
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01756 z dne 28. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa PCX, knjigovodske storitve in
računalniški inženiring, d.o.o., Krivec 1,
Ljubljana, Podružnica Celje, Migojnica
78a, Griže, sedež: Griže 78a, 3302 Gri-
že, pod vložno št. 1/13167/02 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5522277002
Firma: PCX, knjigovodske storitve in

računalniški inženiring, d.o.o., Krivec 1,
Ljubljana, Podružnica Celje, Mariborska
c. 63, 3000 Celje

Sedež: 3000 Celje, Mariborska c. 63.

Rg-204588
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01812 z dne 6. 1. 1998 pri subjek-
tu vpisa KOVA, d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in zastopništvo, Men-
geš, sedež: Jemčeva 14, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/14809/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5705061
Ustanovitelja: Šenk Daniel, Mengeš,

Jemčeva 14, vstop 16. 12. 1991, vložek
1,050.000 SIT, in KOVA, d.o.o., Mengeš,
Jemčeva 14, vstop 23. 1. 1997, vložek
450.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 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-
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izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja li-
toželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih
cevi; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Pro-
izvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Pro-
izvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogre-
vanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije;
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; 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; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov.

Rg-204589
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06259 z dne 19. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa INTERSPAR, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
152g, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15893/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5571693
Člani nadzornega sveta: Žekar Jelka,

Schmid Bernhard, Kogej Davorin, Vojevec
Mira, Brajkovič Suzana in Drexel Hans, iz-
stopili 3. 11. 1997; Drexel Guntram, Gran-
bacher Ernst, Reisch Hans KR, Kogej Da-
vorin in Schmid Bernhard, vstopili 3. 11.
1997.

Rg-204590
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06889 z dne 30. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa ARANEA, poslovno tehnični
informacijski sistemi, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 17, sedež: Dunajska 17, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/16694/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, deležev in os-
novnega kapitala ter uskladitev dejavnosti
na podlagi sklepa Cpg 1661/96 s temile
podatki:

Matična št.: 5604494
Firma: ARANEA, poslovno tehnični in-

formacijski sistemi, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Podutiška 187
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kranjec Ivan in Kranjec

Apolonija, oba iz Ljubljane, Kuzmičeva 5,
vstopila 2. 3. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1997: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah 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; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240
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Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-204591
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06465 z dne 22. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa MLADINA FILM, d.o.o., Film-
ska promocija in distribucija, sedež: Res-
ljeva 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18710/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5366399
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rogač Marko, razrešen 1. 11. 1997;
direktor Trojan Zoran, Škofja Loka, Gode-
šič 68, imenovan 3. 11. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-204592
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03928 z dne 29. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška
hiša, d.d., Ljubljana, Celovška c. 91, Fi-
liala NOVA GORICA, Gregorčičeva 11,
sedež: Gregorčičeva 11, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/20562/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5688302003
Firma: SLOVENICA, Zavarovalniška hi-

ša, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206,
Filiala NOVA GORICA, Gregorčičeva 11,
Nova Gorica

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1998: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost po-
kojninskih skladov; 6603 Druga zavarova-
nja, razen življenjskega; 6720 Pomožne de-
javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih.

Rg-204593
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03929 z dne 21. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška
hiša, d.d., Ljubljana, Celovška c. 91, Fi-
liala KOPER, Ljubljanska 3, sedež: Ljub-
ljanska 3, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/20562/02 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5688302004
Firma: SLOVENICA, Zavarovalniška hi-

ša, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206,
Filiala KOPER, Ljubljanska 3

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1998: 6602
Dejavnost pokojninskih skladov.

Rg-204594
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03930 z dne 21. 1. 1998 pri sub-

jektu vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška
hiša, d.d., Ljubljana, Celovška c. 91, Fi-
liala Ljubljana, sedež: Celovška c. 91,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20562/03 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5688302002
Firma: SLOVENICA, Zavarovalniška

hiša, d.d., Ljubljana, Celovška cesta
206, Filiala Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška
cesta 206

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1998: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost po-
kojninskih skladov; 6603 Druga zavarova-
nja, razen življenjskega; 6720 Pomožne de-
javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih.

Rg-204595
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03932 z dne 21. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška
hiša, d.d., Ljubljana, Celovška c. 91, Fi-
liala Maribor, Slovenska ul. 21, sedež:
Slovenska ul. 21, 2109 Maribor, pod
vložno št. 1/20562/04 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža in zastopnika ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5688302005
Firma: SLOVENICA, Zavarovalniška hi-

ša, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206,
Filiala Maribor, Partizanska cesta 37,
Maribor

Sedež: 2109 Maribor, Partizanska ce-
sta 37

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Jesenšek Herman, razrešen 31. 5.
1997; direktor Ivanušič Zvonko, Črnomelj,
Cesta padlih borcev 4, imenovan 18. 3.
1997, ki zastopa filialo kot generalni direk-
tor družbe in zastopnik Končnik Anton, Ra-
dovljica, Vrbnje 44, imenovan 10. 5. 1995,
ki zastopa filialo kot namestnik generalnega
direktorja družbe.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1998: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost po-
kojninskih skladov; 6603 Druga zavarova-
nja, razen življenjskega; 6720 Pomožne de-
javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih.

Rg-204596
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02194 z dne 15. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa AS DOMŽALE, Servis, in trgo-
vina, d.o.o., Domžale, sedež: Ljubljanska
1, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/20684/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo deležev in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5704057
Osnovni kapital: 11,440.000 SIT
Ustanovitelji: Anžlin Danijel, Dob, Pre-

šernova 17a, vložil 80.200 SIT, Erjavec
Kristina, Črnuče, Štajerska 18, vložila
886.500 SIT, Gognjavec Darko, Domžale,
Rojska 34, vložil 5,438.440 SIT, Hribar

Ignac, Domžale, Prelog 24, vložil 886.500
SIT, Hribar Jože, Mengeš, Slomškova 1,
vložil 886.500 SIT, Hribar Roman, Domža-
le, Usnjarska c. 3, vložil 80.200 SIT, Jeras
Rafael, Domžale, Fajfarjeva 10, vložil
847.260 SIT, Kravanja Matjaž, Mengeš,
Topole 45, vložil 80.200 SIT, Likovič Pe-
ter, Mengeš, Jemčeva 10, vložil 886.500
SIT, Popovič Majda, Domžale, Pot za Bi-
strico 11, vložila 80.200 SIT, Štiftar Jože,
Dob, Prešernova 7, vložil 80.200 SIT, Štru-
kelj Anton, Domžale, Miklošičeva 4a, vložil
80.200 SIT, Završnik Zdenka, Komenda,
Moste 31, vložila 80.200 SIT, Žebalc Ja-
nez, Domžale, Podrečje 77, vložil 886.500
SIT, Zor Bojana, Kamnik, Matije Blejca 10,
vložila 80.200 SIT, in Žumer Damjan, Kam-
nik, Kranjska c. 4č, vložil 80.200 SIT –
vstopili 15. 12. 1995, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-204600
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04386 z dne 19. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa NOVA LJUBLJANSKA BANKA,
d.d., Ljubljana, sedež: Trg republike 2,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25578/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, uprave
in članov nadzornega sveta, predložitev sta-
tuta in umik predloga za vpis Alojza Jamnika
kot člana uprave s temile podatki:

Matična št.: 5860571
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Voljč

Marko, Ljubljana, Cesta dolomitskega odre-
da 86e, razrešen 15. 7. 1997 kot zastop-
nik in imenovan 16. 7. 1997 za predsedni-
ka uprave, ki zastopa družbo v skladu s
statutom Nove ljubljanske banke, d.d., Ljub-
ljana, z dne 16. 7. 1997 in član uprave
Zakrajšek Boris, Domžale, Prečna ulica 2,
razrešen 15. 7. 1997 in ponovno imenovan
16. 7. 1997, ki zastopa družbo v skladu s
statutom Nove ljubljanske banke, d.d., Ljub-
ljana, z dne 16. 7. 1997.

Člani nadzornega sveta: Dolenc Gregor,
predsednik, Cerar Marjan, namestnik pred-
sednika, Ivanušič Zvone, Sušnik Janez,
Oven Janez, Kramar Marjan, Kovačič Mi-
loš, Premk Franc in Karner Lukač Metka,
vstopili 16. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1998: 6512
Drugo denarno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Dejavnost, izbrisana 19. 1. 1998:
65121 Dejavnost bank.

Vpiše se predložitev statuta z dne 23. 7.
1997.

Rg-204601
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05127 z dne 23. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa GGP PROJEKT LJUBLJANA,
d.o.o., sedež: Šmartinska 134a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25596/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5860261
Ustanovitelj: Lovšin Lopič Milena, izstop

30. 6. 1997; Pečenko Boris, Ljubljana,
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Martinova pot 43, vstop 30. 6. 1996, vlo-
žek 420.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-204602
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04627 z dne 19. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZELENI TRGI, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152
– v likvidaciji, sedež: Šmartinska 152,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26881/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5845505
Ustanovitelj: ŽITO, Pekarstvo in testeni-

narstvo, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 154,
izstop 25. 7. 1997, ŠTAJERC, d.o.o., Vito-
marci, Drbetinci 4b, izstop 28. 7.1997, in
EMONA MAXIMARKET, d.o.o., Ljubljana,
Trg republike 1, izstop 30. 7. 1997; Bla-
govno trgovinski center, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 152, vstop 1. 4. 1994, vložek
182,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-204603
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06265 z dne 14. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa AVTOTEHNA GVTO, trgovska
družba z gospodarskimi vozili in drugo
transportno opremo, d.o.o., sedež: Ce-
lovška c. 228, 1117 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27168/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5925916
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pust Matjaž, razrešen 1. 11. 1997;
direktor Novak Viljem, Ljubljana, Brilejeva
20, imenovan 1. 11. 1997.

Rg-204605
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06512 z dne 14. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa VBS LEASING, družba za fi-
nanciranje, consulting in trgovino,
d.o.o., sedež: Miklošičeva 30, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27788/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5940338
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 58.

Rg-204606
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05283 z dne 30. 12. 1997 pod št.
vložka 1/28338/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. na pod-
lagi odločbe Agencije RS o lastninskem
preoblikovanju s temile podatki:

Matična št.: 5968313
Firma: VETERINARSKA POSTAJA

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

govornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Cesta Gradenj 1
Osnovni kapital: 1,770.000 SIT
Ustanovitelji: Veterinarski zavod ljubljan-

ske regije, p.o., Grosuplje, Taborska

c. 32, ki je vstopil 13. 9. 1996, ter Grda-
dolnik Vladimir, Horjul, Šentjošt nad Horju-
lom 5, vložil 200.000 SIT, Sodja Zlatko,
Cerknica, Gerbičeva 39, vložil 190.000
SIT, Brus Andrej, Hotedršica 1b, vložil
200.000 SIT, Tršar Gorazd, Vrhnika, Čuža
3, vložil 180.000 SIT, Preinfalk Borut, Ig
pri Ljubljani, Ig 181, vložil 120.000 SIT,
Drobnič Jožef, Kranj, Gosposvetska 13,
vložil 60.000 SIT, Kočar Matjaž, Moravče,
Vegova 21, vložil 110.000 SIT, Bernot Ma-
tiček, Ljubljana, Smrekarjeva 4, vložil
60.000 SIT, Gavrilovič Milan, Preserje,
Prevalje pod Krimom 38, vložil 40.000 SIT,
Rigler Janez, Velike Lašče 189, vložil
60.000 SIT, Bundalo Marinko, Ljubljana,
Gabrov trg 8, vložil 30.000 SIT, Tomšič
Jože, Ljubljana, Ulica Janeza Rožiča 17,
vložil 120.000 SIT, Briški France, Ljublja-
na, Ulica Marije Hvaličeve 26, vložil
50.000 SIT, Špenko Franc, Smlednik, Hra-
še 52, vložil 120.000 SIT, Oberstar An-
drej, Dol pri Ljubljani, Dol 7, vložil 110.000
SIT, in Kogovšek Andrej, Ljubljana, Kam-
nogoriška 75, vložil 120.000 SIT, ki so
vstopili 30. 7. 1997 – odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brus Andrej, imenovan 30. 7. 1997,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost,vpisana 30. 12. 1997: 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Ustanovitev d.o.o. na podlagi odločbe
Agencije RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo z dne 15. 9. 1997, opr. št. LP
01316/02107-1997/MB.

Rg-204607
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05258 z dne 30. 12. 1997 pod št.
vložka 1/28339/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. na pod-
lagi odločbe Agencije RS o lastninskem
preoblikovanju s temile podatki:

Matična št.: 5958318
Firma: VETERINARSKI DOM DOM-

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Cesta talcev 9c
Osnovni kapital: 2,310.000 SIT
Ustanovitelji: Veterinarski zavod Ljub-

ljanske regije, p.o., Grosuplje, Taborska
c. 32, ki je vstopil 13. 9. 1996, ter Kočar
Matjaž, Moravče, Vegova 21, vložil
120.000 SIT, Dolinar Marija, Medvode,
Sora 34, vložila 120.000 SIT, Špenko
Franc, Smlednik Hraše 52, vložil 160.000
SIT, Moder Evstahij, Domžale, Brejčeva
24, vložil 50.000 SIT, Kogovšek Andrej,
Ljubljana, Kamnogoriška 75, vložil
140.000 SIT, Oberstar Andrej, Dol pri
Ljubljani, Dol 7, vložil 80.000 SIT, Kravos
Peter, Komenda, Moste 80, vložil 50.000
SIT, Gašperin Damjan, Domžale, Stobov-
ska 4a, vložil 1,080.000 SIT, Klinkon Zo-
ran, Radomlje, Prešernova 52, vložil
80.000 SIT, Primic Karel Cvetko, Ljublja-
na, Barvarska steza 6, vložil 80.000 SIT,
Tomšič Jože, Ljubljana, Ulica Janeza Roži-
ča 18, vložil 170.000 SIT, Orehek Bog-

dan, Dob, Ljubljanska 10, vložil 80.000
SIT, in Briški France, Ljubljana, Ulica Mari-
je Hvaličeve 26, vložil 100.000 SIT, ki so
vstopili 30. 7. 1997 – odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gašperlin Damjan, imenovan 30. 7.
1997, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1997: 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Ustanovitev d.o.o. na podlagi odločbe
Agencije RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo z dne 15. 9. 1997, opr. št. LP
01317/02106-1997/MB.

Rg-204609

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05260 z dne 30. 12. 1997 pod št.
vložka 1/28343/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje
s temile podatki:

Matična št.: 5958342
Firma: VETERINA KAMNIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Perovo 20
Osnovni kapital: 25,830.000 SIT
Ustanovitelji: Veterinarski zavod ljubljan-

ske regije, p.o., Grosuplje, Taborska
c. 32, ki je vstopil 13. 9. 1996, ter Pelc
Lojze, Kamnik, Podgorje 43a, vložil
960.000 SIT, Glavač Janko, Kamnik, Uli-
ca Matije Brejca 13, vložil 890.000 SIT,
Simeunovič Boško, Kamnik, Ulica Matije
Brejca 10, vložil 830.000 SIT, Sadnikar
Demeter, Kamnik, Šutna 7, vložil 910.000
SIT, Repnik Dušan, Kamnik, Vrhpolje 186,
vložil 810.000 SIT, Martinc Tanja, Kam-
nik, Spodnje Stranje 17f, vložila 700.000
SIT, Briški France, Ljubljana, Ulica Marije
Hvaličeve 26, vložil 120.000 SIT, Sklad
RS za razvoj, Ljubljana, Dunajska 160, vlo-
žil 40.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 20.000 SIT, Ob-
čina Domžale, Domžale, Ljubljanska 69,
vložila 12,320.000 SIT, Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
20.000 SIT, in Občina Kamnik, Kamnik,
Glavni trg 24, vložila 8,210.000 SIT, ki so
vstopili 30. 7. 1997– odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sadnikar Demeter, imenovan 30. 7.
1997.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1997: 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Ustanovitev d.o.o. na podlagi odločbe
Agencije RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo z dne 15. 9. 1997, opr. št. LP
01319/02109-1997/MB.

Rg-204610
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05261 z dne 30. 12. 1997 pod št.
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vložka 1/28344/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. na pod-
lagi odločbe Agencije RS o lastninskem
preoblikovanju s temile podatki:

Matična št.: 5958369
Firma: VETERINARSKA POSTAJA LI-

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

govornostjo
Sedež: 1270 Litija, Ježa 12
Osnovni kapital: 4,180.000 SIT
Ustanovitelji: Kastelic Janez, Litija, Ce-

sta zasavskega bataljona 18, vložek
2,000.000 SIT, Kastelic Igor, Litija, Cesta
zasavskega bataljona 18, vložil 260.000
SIT, Šekli Marjan, Gabrovka 17, vložil
270.000 SIT, Kukovica Miran, Kresnice,
Kresniške poljane 30, vložil 260.000 SIT,
Trontelj Dolinšek Darja, Grosuplje, Obrt-
niška 18, vložila 130.000 SIT, Udovič Ur-
ban, Ljubljana, Gestrinova 2, vložil
200.000 SIT, Kubot Marjan Franc, Litija,
25. maja 3a, vložil 100.000 SIT, Kuder
Janez, Litija, Podšenjur 4a, vložil 160.000
SIT, Rozina Jurij, Podkum, Rodeš 11, vlo-
žil 90.000 SIT, Tomšič Jože, Ljubljana, Uli-
ca Janeza Rožiča, vložil 120.000 SIT,
Špenko Franc, Smlednik, Hraše 52, vložil
120.000 SIT, Briški France, Ljubljana, Uli-
ca Marije Hvaličeve 26, vložil 120.000 SIT,
Kočar Matjaž, Moravče, Vegova 21, vložil
110.000 SIT, Kogovšek Andrej, Ljubljana,
Kamnogoriška 75, vložil 120.000 SIT,
Oberstar Andrej, Dol pri Ljubljani, Dol 7,
vložil 120.000 SIT, ki so vstopili 30. 7.
1997, ter Veterinarski zavod ljubljanske re-
gije, p.o., Grosuplje, Taborska c. 32, ki je
vstopil 13. 9. 1996 – odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kastelic Igor, imenovan 30. 7. 1997,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1997: 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Ustanovitev d.o.o. na podlagi odločbe
Agencije RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo z dne 15. 9. 1997, opr. št. LP
01320/02105-1997/MB.

Rg-204611

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06547 z dne 22. 12. 1997 pri sub-
jektu vpisa GEA COLLEGE, d.d., podjet-
niškoizobraževalni center, tuj prevod fir-
me: Global Entrepreneurship Academy,
sedež: Dunajska 156, 1001 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28595/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5385334
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Čirič Miloš, Ljubljana, Fabianijeva
ulica 47, imenovan 8. 9. 1997.

Rg-204612

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07056 z dne 23. 12. 1997 pod št.

vložka 1/30061/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1254103
Firma: PREDILNICA LITIJA HOLDING,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1270 Litija, Kidričeva 1
Osnovni kapital: 733,624.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Tesla Marija, Hrastnik, Novi Log
19e, imenovana 9. 12. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Vukovič Vida,
Črne Stanislav, Obermajer Janja, Žlabravec
Verica in Štritof Andrej, vstopili 9. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1997: 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-204615

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07020 z dne 29. 12. 1997 pod št.
vložka 1/30074/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1243667
Firma: BUNKER, zavod za organizaci-

jo in izvedbo kulturnih prireditev, Rim-
ska 2, Ljubljana

Skrajšana firma: BUNKER, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Rimska 2
Osnovni kapital: 30.000 SIT
Ustanoviteljica: Koprivšek Nevenka,

Ljubljana, Janežičeva 15, vstop 9. 12.
1997, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Koprivšek Nevenka, imenovana
9. 12. 1997, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 80421 Dejavnost glasbe-
nih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov.

Rg-204618

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00018 z dne 19. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30121/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost lastnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1244256
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV, Neu-

bergerjeva 18 in 20
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: 1000 Ljubljana, Neubergerje-

va 20
Ustanovitelji: po priloženem seznamu,

vstopili 1. 2. 1997, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena zazastopanje: za-

stopnik Doupona Jože, Ljubljana, Neuber-
gerjeva 20, imenovan 25. 2. 1997, zasto-

pa s.l. brez omejitev kot predsednik uprav-
nega odbora.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1998: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-204619

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06990 z dne 19. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30122/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost lastnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5997542
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV

STOLPNICE CELOVŠKA 108, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 108
Ustanovitelji: po priloženem seznamu,

vstopili 19. 12. 1996, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Varl Peter, Ljubljana, Celovška
c. 108, imenovan 19. 12. 1996, zastopa
s.l. brez omejitev kot predsednik upravnega
odbora.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1998: 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-204623

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05617 z dne 13. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa IN.CO SERVIS, podjetje za pri-
pravo in izvedbo investicij, d.o.o., sedež:
Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02922/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5304083
Firma: IN.CO INVEST, d.o.o., podjetje

za pripravo in izvedbo investicij, Ljublja-
na, Tbilisijska 85

Skrajšana firma: IN.CO INVEST, d.o.o.

Rg-204625

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00636 z dne 13. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ARKO, podjetje za gradbeniš-
tvo in trgovino, d.o.o., sedež: Vinice 4,
1317 Sodražica, pod vložno
št. 1/03115/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5304725
Dejavnost, vpisana 13. 2. 1998: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen ve-
terinarskih storitev; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1411 Pridobiva-
nje kamnin za gradbene namene; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pri-
dobivanje gline in kaolina; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
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no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
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; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 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; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki,

barvami in gradbenim materialom; 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; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Rg-204628

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00096 z dne 4. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa HABJAN, trgovina na veliko
in drobno z neživilskimi proizvodi,
d.o.o., sedež: Toplarniška 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08382/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in osnovnega kapitala, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5407184
Firma: HABJAN, trgovina na veliko in

drobno z neživilskimi proizvodi, d.o.o.,
Ljubljana

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Habjan Tomaž, Ljubljana,

Toplarniška 2, vstop 3. 8. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1998: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;

52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-204630

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00455 z dne 13. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa INTERADRIA, Podjetje za tr-
govino in storitve v cestnem prometu,
d.o.o., Ljubljana, Glavarjeva 8, sedež:
Glavarjeva 8, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13691/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, naslova, ustanovitelja, deležev in za-
stopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5715962
Firma: INTERADRIA, trženje medijev

in ostale storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERADRIA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tesovni-

kova 98
Ustanoviteljica: Kesič Peter, izstop

27. 1. 1998; Orehovec Martina Jožefa,
Ljubljana, Tesovnikova 98, vstop 27. 1.
1998, vložek 2,273.700 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kesič Peter, razrešen 27. 1. 1998;
direktorica Orehovec Martina Jožefa, ime-
novana 27. 1. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1998: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žim-
nic; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-



Stran 5606 / Št. 55 / 6. 8. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 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; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 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; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 85142 Alternativne oblike zdravlje-
nja; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo
kulturne dediščine; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-204634

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00167 z dne 6. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa MARMIS INŽENIRING, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta v Mestni log 55, sedež:
Cesta v Mesni log 55, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/23506/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5798329
Osnovni kapital: 1,695.345 SIT
Ustanovitelj: MARAND INŽENIRING,

d.o.o., Ljubljana, Cesta v mestni log 55,
vstop 12. 5. 1993, vložek 1,695.345 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52488 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol.

Rg-204635

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00136 z dne 30. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa LEVČEK, d.o.o., proizvodnja
in veleprodaja, sedež: Jemčeva 15,
1234 Trzin, Mengeš, pod vložno
št. 1/25083/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5829666
Firma: LEVČEK, šport in konfekcija,

d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: LEVČEK, d.o.o.,

Kamnik
Sedež: 1241 Kamnik, Ljubljanska

c. 42
Dejavnost, vpisana 30. 1. 1998: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 8122 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2215 Drugo založništvo;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-

nah, d.n.; 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; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 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; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7230 Obdela-
va podatkov; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-204637

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00778 z dne 4. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa BEHRING DIAGNOSTICA AUS-
TRIA GMBH, Podružnica v Ljubljani, se-
dež: Dunajska 22IX, 1511 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29582/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 1198793
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Arzenšek Drago, razrešen 27. 1.
1998; direktor Obreza Slavko, Ljubljana,
Tržaška cesta 35, imenovan 27. 1. 1998,
zastopa podružnico brez omejitev.

Rg-204638

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07059 z dne 5. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa INTERPAP, d.o.o., posredovanje
in trgovina, sedež: Reboljeva 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29920/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1233408
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53.
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MARIBOR

Rg-201527
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01649 z dne 26. 1. 1998
pod št. vložka 1/10339/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1195506
Firma: ART FRAMES, generalni za-

stopnik za SAFILO GROUP ITALIA, d.o.o.
Skrajšana firma: ART FRAMES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Jurčičeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ART OPTIKA, d.d., Maribor,

Jurčičeva 6, vstop 7. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Komočar Bojan, Maribor, Antoličiče-
va 12, imenovan 7. 11. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1998:
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se
dopiše “razen z orožjem in strelivom”.

Rg-201530
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02070 z dne 27. 1. 1998
pri subjektu vpisa HP HOBBY PROGRAM,
proizvodnja, trgovina in gostinstvo,
d.o.o., sedež: Zgornje Hoče 7, 2311 Ho-
če, pod vložno št. 1/01133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5302196
Osnovni kapital: 581,286.000 SIT
Ustanovitelja: Zadravec Cvetko in Zadra-

vec Milena, oba Maribor, Ulica Milana Pla-
tovška 4, vstopila 17. 11. 1989, vložila po
290,643.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Rg-201531

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00850 z dne 8. 12. 1997
pri subjektu vpisa LESOTRG, lesno obde-
lovalno trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Gradiška 3, 2230 Lenart v
Slovenskih Goricah, pod vložno
št. 1/02303/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnega deleža, dejavnosti, zastopnikov, ti-
pa zastopnika in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5384664
Ustanovitelj: Grajfoner Vinko, izstop

13. 6. 1997; Krajnc Stojan, Lenart v Slo-
venskih Goricah, Cankarjeva 14, vstop

9. 4. 1990, vložek 1,722.475 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grajfoner Vinko, razrešen 13. 6.
1997; prokurist Krajnc Stojan, razrešen
13. 6. 1997 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52473 Dejavnost papirnic; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-201534
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00073 z dne 21. 1. 1998
pri subjektu vpisa TRANGOS, podjetje za
transport, trgovino, zastopstvo, storitve,
d.o.o., sedež: Slivniška ulica 2, 2312
Orehova vas, pod vložno št. 1/04703/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo hišne številke, naslova ustanovitelja
in zastopnika, dejavnosti, akta o ustanovitvi
ter uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5562937
Sedež: 2312 Orehova vas, Slivniška

ulica 3
Ustanovitelj: Murks Srečko, Hoče, Fli-

sova 28, vstop 24. 1. 1992, vložek
1,609.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Murks Srečko, imenovan
24. 1. 1992, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1998:
22220 Drugo tiskarstvo; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2512 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28120 Proizvod-
nja kovinskega stavnega pohištva; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;

50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 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-
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nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 63110 Prekla-
danje; 63120 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 74700 Čiščenje stavb; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-201547
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01953 z dne 20. 1. 1998
pri subjektu vpisa PODJETJE ZA
TRGOVINO IN STORITVE PIRAMIDA,
d.o.o., sedež: Špelina ulica 19, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02574/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, naslova, osnovnega kapitala, poslov-
nih deležev, dejavnosti, zastopnikov, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5396891
Firma: PIRAMIDA, podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Na griču 1
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Mlekuš Peter, Maribor,

Meljski dol 25a, vstop 16. 4. 1990, vložek
377.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
FARTRADE IMPEX LIMITED, Sussex...Ho-
ve, Velika Britanija, 39 Montefiore Road,
Hove East, vstop 16. 4. 1990, vložek
377.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
GEBRUEDER SLAMBERGER, Darmverar-
beitungsgesellschaft m.b.H., Waldkraiburg,
Nemčija, Breslauer Strasse 16g, vstop
16. 4. 1990, vložek 754.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mlekuš Peter, imenovan 16. 4. 1990, za-

stopa družbo brez omejitev; direktor Šlam-
berger Ivan, Maribor, Zrkovska 140, imeno-
van 18. 8. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 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; 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; 4511 Ruše-
nje 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; 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
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-

belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
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tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 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; 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; pri dejavnosti pod ši-
fro G 52.488 se dopiše “razen z orožjem in
strelivom; pri dejavnosti pod šifro K 74.12
ne sme družba opravljati revizijske dejavno-
sti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-201556

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/02122 z dne 19. 1. 1998
pri subjektu vpisa MARLES HIŠE MARI-
BOR, d.o.o., sedež: Limbuška cesta 2,
2341 Pekre-Limbuš, pod vložno
št. 1/01031/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5294908
Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1998:

6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu.

Rg-201559
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00115 z dne 13. 1. 1998
pri subjektu vpisa JEKLOTEHNA AVTO-
HIŠA RC, trgovina in storitve, d.o.o., se-
dež: Belokranjska ulica 12, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov, omejitev
pooblastil zastopnika in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5968089
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelja: JEKLOTEHNA TRGOVINA,

trgovina na drobno in storitve, d.o.o., Mari-
bor, Vetrinjska ulica 22, vstop 22. 8. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; KOVINOTEHNA, mednarodno trgov-
sko podjetje, d.d., Celje, Mariborska 7, vs-
top 17. 1. 1997, vložek 4,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fluher Branko, Pesnica pri Mariboru,
Jelenče 14, razrešen 15. 12. 1997 in po-
novno imenovan za direktorja družbe, ki ne
more samostojno, brez posebnega soglas-
ja skupščine sklepati poslov ali sprejemati
odločitev, ki se nanašajo na: pridobivanje,
odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali
drugih sredstev, če to ni že izrecno oprede-
ljeno v letnem programu dela; sklepanje kre-
ditnih pogodb v vrednosti nad 1,000.000
(en milijon) DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklepanja pogodbe; prodajati in nabavljati
osnovna sredstva v vrednosti nad 200.000
(dvestotisoč) DEM v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
odločanja za posamezno osnovno sredstvo;
prenašati kakršnihkoli družbenih pravic na
druge; izplačevati predujme na račun ude-
ležbe na dobičku; podeljevati neomejena
pooblastila; dokončno odpisovati terjatve
družbe v vrednosti nad 20.000 (dvajsetti-
soč) DEM v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije za posamezen
odpis; ustanoviti družbo, kupovati ali proda-
jati poslovne deleže v matični družbi ali od
matične družbe ustanovljeni družbi; sklepati
dolgoročne nabavne in prodajne pogodbe;
dajati poroštev in garancij.

Rg-201564
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02086 z dne 12. 1. 1998
pri subjektu vpisa COLUMBUS, storitve in
trgovina, d.o.o., sedež: Krekova ulica 6,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02246/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova fir-
me, naslova družbenika in zastopnika, de-
javnosti, družbene pogodbe in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5380677
Firma: COLUMBUS, družba za turi-

zem, storitve, gostinstvo in trgovino,
d.o.o.

Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 5

Ustanovitelja: Strašek Jožefa, vložek
150.000 SIT in Strašek Sebastjan, vložek
1,350.00 SIT, oba Kamnica, Na Produ 34
– Brestanica, vstopila 23. 4. 1990, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Strašek Sebastjan, imenovan
23. 4. 1990, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktorica Strašek Jožefa, imenovana
20. 4. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1998:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 52410 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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); 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 61100 Pomorski promet;
61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 65210 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74810 Fotografska dejavnost; 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.; 92130 Kinematografska dejav-
nost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.130 sme
družba opravljati dejavnost zastavljalnic in
menjalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.140
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-201567
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00042 z dne 15. 1. 1998
pri subjektu vpisa E.L.TEN TRGOVINA, po-
sredništvo, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/10313/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1226592
Ustanovitelj: Jemeršič Ven, Maribor, Ko-

roška 61, vstop 8. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jemeršič Ven, imenovan 8. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1998:
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.

Rg-201569
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02094 z dne 14. 1. 1998
pri subjektu vpisa BS-INŽENIRING, pod-
jetje za svetovanje, d.o.o., sedež: Boro-
va vas 26, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/08342/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča spremembo firme, družbenikov,
poslovnega deleža, dejavnosti, zastopnikov,
omejitev pooblastil zastopnika, akta o usta-
novitvi in uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5764700
Firma: BSP-INŽENIRING, svetovanje

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: BSP-INŽENIRING,

d.o.o.
Ustanovitelja: Buršić Sergio, Maribor,

Borova vas 26, vstop 1. 3. 1993, vložek
783.750 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Papak Zlatko, Maribor, Plečnikova ulica 9,
vstop 23. 10. 1997, vložek 783.750 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Buršić Sergio, razrešen 20. 3. 1995
in ponovno imenovan za direktorja, ki po-
godbe in druge pravne posle, katerih vred-
nost presega 1,000.000 SIT, lahko sklepa
samo s soglasjem drugega družbenika; pro-
kurist Papak Zlatko, imenovan 23. 10.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1998:
28520 Splošna mehanična dela; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 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-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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;
52740 Druga popravila, d.n.; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 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;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 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;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim

povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje.

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.

Rg-201570
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00013 z dne 14. 1. 1998
pri subjektu vpisa GRAPROMONTING,
gradbeništvo, proizvodnja, inženiring, tr-
govina in storitve, d.o.o., sedež: Spodnji
Porčič 22, 2230 Lenart v Slovenskih Go-
ricah, pod vložno št. 1/04362/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča zaznambo
sklepa stečajnega senata o uvedbi stečaj-
nega postopka, spremembo firme in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5529166
Firma: GRAPROMONTING, gradbeniš-

tvo, proizvodnja, inženiring, trgovina in
storitve, d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: GRAPROMONTING,
d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ferk Janez, razrešen 8. 1. 1998; ste-
čajna upraviteljica Jaki Majda, Maribor, Ko-
roška cesta 74, imenovana 8. 1. 1998.

Rg-201572
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01385 z dne 14. 1. 1998
pri subjektu vpisa I UMIC, storitveno, pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Zgornja Voličina 10, 2232 Voličina,
pod vložno št. 1/05687/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnega deleža, naslova družbeni-
ka in zastopnika ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5616115
Ustanovitelji: Vudler Ludvik ml., Maribor,

Gosposvetska cesta 3, vstop 9. 12. 1991,
vložek 908.800 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Solina Helena, Voličina, Zgornja Vo-
ličina 10, vstop 9. 6. 1992, vložek 301.600
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Wahr Mitc-
hael, Sindelfingen 710763, Nemčija, Kal-
kofenstrasse 18, Sindelfin. 1, vstop 18. 8.
1995, vložek 301.600 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Vudler Ludvik ml., imenovan
9. 12. 1991, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktorica Solina Helena, imenovana
31. 5. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Vudler Ludvik st., Maribor,
Gosposvetska 19b, imenovan 3. 4. 1996.

Rg-201576
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02009 z dne 12. 1. 1998
pri subjektu vpisa VIVAD, trgovina, go-
stinstvo, storitve in posredništvo, d.o.o.,
sedež: Zlatoličje 122, 2205 Starše, pod
vložno št. 1/06299/00 vpisalo v sodni re-
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gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, in s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5680743
Firma: VIVAD, trgovina, posredništvo

in storitve, d.o.o.
Sedež: 2351 Kamnica, Stara ulica 3

– Jelovec
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ekart Alenka, izstop 2. 12.

1997; Veselko Franc, Kamnica, Stara ulica
3 – Jelovec, vstop 2. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ekart Alenka, razrešena 2. 12.
1997; direktor Veselko Franc, imenovan
2. 12. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1998:
40302 Distribucija pare in tople vode; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5170 Druga trgovina na debelo; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje; 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-201578
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01862 z dne 12. 1. 1998
pod št. vložka 1/10324/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1226657
Firma: BIOMEDIS M.B., trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: BIOMEDIS M.B., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Slokanova 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: BIOMEDICA GESELL-

SCHAFT M.B.H., Dunaj 1210 Avstrija, Di-
vischg 4, vstop 12. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jesenšek Tadej, Maribor, Slokanova
12, imenovan 12. 11. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokurist Zakarias Her-
bert, Graz 8043 Avstrija, Jo-
seph-Marx-str. 5, imenovan 12. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo.

Rg-201579
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02082 z dne 12. 1. 1998

pri subjektu vpisa MADISON, marketing,
storitve, trgovina, d.o.o., sedež: Koroška
cesta 65, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05140/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 5589428
Sedež: 2000 Maribor, Kosarjeva uli-

ca 39.

Rg-201582
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01984 z dne 9. 1. 1998
pod št. vložka 1/10322/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1253131
Firma: A MARKET, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: A MARKET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova uli-

ca 12
Osnovni kapital: 2,953.431 SIT
Ustanovitelja: Barbič Jožef, Mežica,

Senčna vas 13, vstop 20. 11. 1997, vložek
1,506.250 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Zver Dušan, Beltinci, Panonska ulica
2c, vstop 20. 11. 1997, vložek 1,447.181
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Barbič Jožef, imenovan 20. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Zver Dušan, imenovan 20. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1998:
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;
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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-

delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 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; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
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govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 55301 Dejavnost 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; 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; 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 na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro G 52.488 se dopiše “razen z orožjem in
strelivom”; pri dejavnosti pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-201583
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01478 z dne 12. 1. 1998
pod št. vložka 1/10325/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev komandit-
ne družbe s temile podatki:

Matična št.: 1214616
Firma: EN STRAŽAR VRHOVEC IN

DRUGI, založniške, organizacijske in tr-
govske dejavnosti, k.d.

Skrajšana firma: EN STRAŽAR
VRHOVEC IN DRUGI, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 2000 Maribor, Prežihova uli-

ca 7
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Stražar Vrhovec Iztok –

komplementar, Maribor, Prežihova ulica 7,
vstop 16. 9. 1997, vložek 2.000 SIT, od-
govornost:  odgovarja s svojim premože-
njem; komanditist, vstop 16. 9. 1997, vlo-
žek 2.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stražar Vrhovec Iztok, imenovan 16. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi, gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-201586
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00207 z dne 12. 1. 1998
pri subjektu vpisa MTB, podjetje za inže-
niring, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Meljska cesta 36, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/08326/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnih deležev, zastopnikov in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5771161
Ustanovitelja: Koren Vojko, Maribor,

Gunduličeva 25, vstop 10. 1. 1995, vložek
753.580 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Mlinarič Blaž, Maribor, Ribniška 4, vstop
5. 12. 1994, vložek 753.580 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Zagorac Milenko,
izstop 1. 4. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zagorac Milenko, razrešen 1. 4.
1996; direktor Mlinarič Blaž, imenovan
5. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktor Koren Vojko, imenovan 10. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-201594
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01563 z dne 9. 1. 1998
pri subjektu vpisa CIKLA PROM, marke-
ting, inženiring in montaža, d.o.o., se-
dež: Gajštova 14, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01009/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova firme, naslova družbenikov in zastop-
nikov, spremembo dejavnosti, zastopnikov,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5294525
Firma: CIKLA PROM, družba za pro-

izvodnjo, gradbeništvo, trgovino in stori-
tve, d.o.o.

Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 5

Ustanovitelja: Milanović Branka in Mila-
nović Milan, oba Maribor, Trčova 3, vstopila
9. 10. 1989, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Milanović Milan, imenovan
5. 2. 1990, zastopa družbo brez omejitev;
direktorica Milanović Branka, razrešena
11. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 9. 1. 1998:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavnega pohištva; 28210 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 28300 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28520 Splošna meha-
nična dela; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 28750 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 29140 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 29210 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 29220 Proizivodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29230 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 29320 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
29510 Proizvodnja metalurških strojev;
29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 29530 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 29540 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjar-
sko industrijo; 29550 Proizvodnja strojev
za industrijo papirja in kartona; 29560 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 30010 Proizvodnja
pisarniških strojev; 30020 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 55 / 6. 8. 1998 / Stran 5613

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; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 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; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300

Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
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 K 74.120 ne sme družba opravlja-
ti revizijske dejavnosti.

Rg-201598
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01228 z dne 7. 1. 1998
pri subjektu vpisa STUDIO SPORTING,
podjetje za svetovanje, storitve in trgo-
vino, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 198,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04174/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, dejavnosti, tipa zastopnika,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5519055
Ustanovitelja: Vamberger Vasilija, izstop

3. 12. 1996; Vamberger Mirko, prvi poslov-
ni delež, Ptuj, Prečna pot 10, vstopil
21. 6. 1991, vložek 911.745 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Vamberger Mirko,
drugi poslovni delež, vstop 21. 6. 1991,
vložek 911.745 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: di-
rektorica Vamberger Vasilija, Ptuj, Prečna
pot 6, razrešena 22. 7. 1997 in imenovana
za prokuristko; prokurist Vamberger Mirko,
razrešen 22. 7. 1997 in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Vamberger Maja, Ptuj, Ulica 5. pre-
komorske brigade 3, imenovana 9. 6.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1998:
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-

lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s 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-
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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; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 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; 7123 Dajanje zračnih plovil 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 po-
pravila 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; 73103

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 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 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; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih sa-
lonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro J
67.13 sme družba opravljati dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro
K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-201600

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/02142 z dne 7. 1. 1998
pri subjektu vpisa TAM MEDNARODNA
TRGOVINA, mednarodna in notranja tr-
govina, d.o.o. – v stečaju, sedež: Ptujska
cesta 184, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03334/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5442427
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajni upravitelj Zagrajšek Mitja, razrešen
19. 12. 1997; stečajni upravitelj Žagar Mir-
ko, Hajdina, Zgornja Hajdina 121, imeno-
van 19. 12. 1997.

Rg-201602
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02138 z dne 7. 1. 1998

pri subjektu vpisa TAM-INFORMACIJSKA
TEHNOLOGIJA, d.o.o. – v stečaju, se-
dež: Ptujska cesta 184, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/05818/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5625190
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajni upravitelj Tišma Marko, razrešen
19. 12. 1997; stečajni upravitelj Žagar Mir-
ko, Hajdina, Zgornja Hajdina 121, imeno-
van 19. 12. 1997.

Rg-201603
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02141 z dne 7. 1. 1998
pri subjektu vpisa TAM KONSIGNACIJA,
d.o.o. – v stečaju, sedež: Ptujska cesta
184, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03335/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5442451
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajni upravitelj Stopinšek Alojz, razrešen
19. 12. 1997; stečajni upravitelj Žagar Mir-
ko, Hajdina, Zgornja Hajdina 121, imeno-
van 19. 12. 1997.

Rg-201626
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02137 z dne 7. 1. 1998
pri subjektu vpisa TAM MOTOR, proizvod-
nja, storitve in trgovina, d.o.o. – v steča-
ju, sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/03331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5442516
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajna upraviteljica Zavrl Vera, razrešena
19. 12. 1997; stečajni upravitelj Žagar Mir-
ko, Hajdina, Zgornja Hajdina 121, imeno-
van 19. 12. 1997.

Rg-201627
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02140 z dne 6. 1. 1998
pri subjektu vpisa TAM INŽENIRING IN
VZDRŽEVANJE, proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o. – v stečaju, sedež: Ptuj-
ska cesta 183, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/03380/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5442486
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajni upravitelj Rijavec Elio, razrešen
19. 12. 1997; stečajni upravitelj Žagar Mir-
ko, Ptuj, Zgornja Hajdina 121, imenovan
19. 12. 1997.

Rg-201629
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01838 z dne 9. 12. 1997
pri subjektu vpisa TEKOL, podjetje za teh-
nično zaščitna dela, p.o., sedež: Ulica
pohorskega bataljona 14, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/00174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledi-
ce lastninskega preoblikovanja, spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, družbenikov,
člane začasnega nadzornega sveta in zača-
snega direktorja s temile podatki:
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Matična št.: 5071976
Firma: TEKOL, podjetje za tehnično

zaščitna dela, d.d.
Skrajšana firma: TEKOL, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 172,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, vstop 5. 5. 1997, vložek
17,200.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, vstop
5. 5. 1997, vložek 17,200.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Sklad Republike Slo-
venije za razvoj, d.d., Ljubljana, vstop 5. 5.
1997, vložek 96,340.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; udeleženci interne raz-
delitve, vstopili 5. 5. 1997, vložili
27,490.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; upravičenci notranjega odkupa,
vstopili 5.5. 1997, vložili 13,770.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Langerholc Zora, Ptuj, Maribor-
ska cesta 34a, razrešena 5. 5. 1997 in po-
novno imenovana za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Cerar Boris, Bu-
rulič Josip, Soto-Vargas Roberto, Fras Nad-
ja in Bezjak Diana, vsi vstopili 5.5. 1997.

Dne 9. 12. 1997 se vpiše lastnin-
sko preoblikovanje na podlagi soglasja
Agencije Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo številka LP
01281/01476-1997/GV z dne 7. 11. 1997.

Rg-201644
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01852 z dne 8. 1. 1998
pri subjektu vpisa TRIMI 92, trgovina, ser-
vis in gostinstvo, d.o.o., sedež: Šentilj
108d, 2212 Šentilj v Slovenskih Gori-
cah, pod vložno št. 1/06443/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5658381
Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1998:

50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 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; 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; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-

bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 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; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejavnost
penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-

slovno svetovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljti posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro J 67.13 sme družba opravljati dejavnost
menjalnic in zastavljalnic; 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-201647
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02037 z dne 8. 1. 1998
pri subjektu vpisa BIAGINI, podjetje za tr-
govino, uvoz, izvoz, proizvodnjo in stori-
tve, d.o.o., sedež: Ulica Jelenčevih 27,
2341 Pekre-Limbuš, pod vložno
št. 1/05956/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, zastop-
nikov, omejitev zastopnika, akta o ustanovi-
tvi in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5678382
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dietner Davorin, razrešen 1. 12.
1997; direktorica Dietner Marjeta, Pe-
kre-Limbuš, Ulica Jelenčevih 27, razrešena
1. 12. 1997 in ponovno imenovana za di-
rektorico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;   3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
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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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55401 Točenje
pijač 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 promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
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.

Rg-201653
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02042 z dne 7. 1. 1998
pri subjektu vpisa KLEVŽE, podjetje za
proizvodnjo, montažo, trgovino in inže-
niring, d.o.o., sedež: Titova cesta 24,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02065/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5364442
Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1998:

2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi, gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 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; 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; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 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.;
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; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-201649
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01937 z dne 8. 1. 1998
pri subjektu vpisa BM, trgovska, gostin-
ska in storitvena družba, d.o.o., sedež:
Cafova ulica 8, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/02826/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-

javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter spremembo akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5413788
Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1998:

51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
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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.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63220 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 63230
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 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.; 92711 Prirejanje
klasičnih iger na srečo.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro O 92,711 sme družba opravljati
samo tiste igre na srečo, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer
skupna vrednost srečk ne presega 500.000
SIT (petstotisoč tolarjev 00/100).

Rg-201675
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02022 z dne 22. 12. 1997
pri subjektu vpisa ETNA, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Usnjarska
7, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01989/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova fir-
me, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5377200
Firma: ETNA, podjetje za proizvodnjo,

trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Valvsaorjeva

ulica 4
Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1997:

22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 33200
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 36500 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 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; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
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; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 71330 Dajanje pisarniške in raču-

nalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74810 Fotografska dejavnost; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 92712 Dejavnost
igralnic.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se
dopiše “razen orožja in streliva”; pri dejav-
nosti pod šifro J 67.130 sme družba oprav-
ljati dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pri
dejavnosti pod šifro K 74.120 ne sme druž-
ba opravljati revizijske dejavnosti; pri dejav-
nosti pod šifro K 74.140 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci; pri dejavno-
sti pod šifro O 92,712 se dopiše “samo
igralni avtomati.”

Rg-201702
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01918 z dne 18. 12. 1997
pod št. vložka 1/10312/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1226843
Firma: PROTERM, družba za proizvod-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva

19/III
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kuhar Franc, Rače, Ozka

ulica 5, vstop 15. 10. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Alibašić Darja, Maribor, Slomškov trg 4, vs-
top 15. 10. 1997, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Prevolšek Ru-
dolf, Kamnica, Šober 40, vstop 15. 10.
1997, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Ocepek Miran, Maribor, Ko-
seskega ulica 52, vstop 15. 10. 1997, vlo-
žek 300.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Inkret Miran, Maribor, Knafelčeva 30,
vstop 15. 10. 1997, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Inkret Miran, imenovan 15. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavnega pohištva; 28210 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 28300 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28520 Splošna mehanična de-
la; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 29140 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 29210 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
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31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska 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; 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;
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; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52270 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 52330 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, 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; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Preklada-
nje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično 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;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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 zatavljalnic in menjalnic; pri de-
javnosti pod šifro K 74.120 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti, pri dejavno-

sti pod šifro K 74.140 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-201703
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00497 z dne 18. 12. 1997
pri subjektu vpisa NOMEA, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Fram 162, 2313
Fram, pod vložno št. 1/06026/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnega deleža, dejavno-
sti, zastopnikov, akta o ustanovitvi in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5658004
Ustanovitelji: Ogorevc Matej, Fram, Fram

162, vstop 25. 3. 1992, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Ogorevc
Marko, Fram, Fram 162, vstop 14. 4.
1997, vložek 600.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Ogorevc Ivan Jože, Fram,
Fram 12, vstop 14. 4. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ogorevc Matej, imenovan
25. 3. 1992, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Ogorevc Ivan Jože, imenovan 14. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Ogorevc Marko, imenovan 14. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1586 Predelava čaja in kave;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 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;
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.; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava
usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanteri-
je, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 4521
Splošna gradbena dela; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
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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;
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); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 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; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 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; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92711 Prirejanje klasičnih iger na sre-
čo; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 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.

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 z orožjem in
strelivom”; pri dejavnosti pod šifro J 67.13
sme družba opravljati dejavnost menjalnic
in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K
74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci; pri dejavnosti pod šifro K 74.60 sme
družba opravljati samo tehnično varovanje;
pri dejavnosti pod šifro O 92,711 sme druž-
ba opravljati samo tiste igre na srečo, ki se
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občasno prirejajo v okviru kulturne, šport-
nega ali zabavnega programa prireditelja in
kjer skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT.

Rg-202674
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00059 z dne 2. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa IBA, podjetje za storitve in tr-
govino, d.o.o., sedež: Kersnikova 1, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02799/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5413737
Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1998:

2030 Stavbno mizarstvo; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
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; 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki

široke porabe; 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; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 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; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 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; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 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; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, 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 z orožjem in
strelivom”; pri dejavnosti pod šifro K 74.12
ne sme družba opravljati revizijske dejavno-
sti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-202677

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01904 z dne 2. 2. 1998
pod št. vložka 1/10344/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227157
Firma: BALKON, storitve in svetova-

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

govornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Ko-

lodvorska 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Tarkuš Trikič Mario, Mari-

bor, Plečnikova ulica 9, vstop 3. 11. 1997,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Knavs Matjaž, Ljubljana Vič-Rud-
nik, Rožna dolina cesta XXI/5a, vstop 3. 11.
1997, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Pristovšek Renata, Sloven-
ske Konjice, Kajuhova ulica 3, vstop 3. 11.
1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pristovšek Renata, imenovana
3. 11. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1998:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje.

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

Rg-202679
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01332 z dne 9. 12. 1997
pri subjektu vpisa RENZLOR-MB, podjetje
za zunanjo trgovino in consulting, d.o.o.,
sedež: Koroška cesta 172, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/04771/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, imena ustanovite-
lja, dejavnosti, tipa zastopnika, omejitev
pooblastil zastopnika, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5553571
Firma: RENZLOR-MB, družba za trgo-

vino in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: POHORJE, podjetje za

zdravstvo, turizem in rekreacijo, p.o., Mari-
bor, Ulica heroja Šlandra 10, vstop
18. 10. 1991, vložek 600.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; RENZLOR SECUVI-
TIES COVP., Panama, vstop 18. 10. 1991,
vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čabrian Krešimir, Ptuj, Langusova
22a, razrešen 28. 12. 1995 kot v.d. direk-
torja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 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.; 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; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 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; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro J 67.13 sme družba opravljati dejavnost
menjalnic in zastavljalnic.

Rg-202681
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02065 z dne 6. 2. 1998
pod št. vložka 1/10349/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1253158
Firma: PUŠELJC, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Radvanjska ce-

sta 14c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jarc Željka, Maribor,

Radvanjska cesta 14c, vstop 2. 12. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jarc Željka, imenovana 2. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 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; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
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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 igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, 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; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, na-
kita; 52740 Druga popravila, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 60220 Stori-
tve taksistov; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 64120 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 74700 Čiščenje stavb;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 93030 Druge storitve za nego te-
lesa; 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 G 52.488 se dopiše “razen orožja
in streliva”.

Rg-202683
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01934 zdne 9. 2. 1998 pri
subjektu vpisa GEODETSKI BIRO MARI-
BOR, družba za storitve, d.o.o., sedež:
Partizanska cesta 23, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/01714/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnega deleža, omejitev pooblastil
zastopnika in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5417376
Ustanovitelj: Slatinšek Iztok, izstop

20. 11. 1997; Goršič Janez, Maribor, Vr-
banska cesta 4, vstop 29. 2. 1992, vložek
2,866.748 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Goršič Janez, razrešen 20. 11. 1997
in ponovno imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-202684
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02092 z dne 9. 2. 1998
pri subjektu vpisa HIGRA, družba za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Pod Pohorjem 37, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/03711/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5478405

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kadić Nika, razrešena 15. 12.
1997; direktorica Pušnik Nika, Maribor,
Gregorčičeva 7, imenovana 15. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-202685
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00002 z dne 9. 2. 1998
pri subjektu vpisa NIFRAM, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., sedež: Fram
186, 2313 Fram, pod vložno
št. 1/04547/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, dejavnosti,
akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5545293
Firma: NIFRAM, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 9. 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; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
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51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 63120 Skla-
diščenje; 67130 Pomožne dejavnosti, po-

vezane s finančnim posredništvom; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 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 J 67.130
sme družba pravljati dajavnost menjalnic in
zastavljalnic, pri dejavnosti pod šifro K
74.140 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-202688
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00022 z dne 9. 2. 1998
pri subjektu vpisa TOKAJ, gostinstvo in
trgovina, d.o.o., sedež: Kozjak nad Pe-
snico 68, 2201 Zgornja Kungota, pod
vložno št. 1/09125/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5836727
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:

0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 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; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 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; 74841 Prirejanje raz-

stav, sejmov in kongresov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna go-
spodinjstva z zaposlenim osebjem.

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 z orožjem in
strelivom”.

Rg-202689
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01799 z dne 2. 2. 1998
pri subjektu vpisa DR. STOM, zobna poli-
klinika in trgovina ,d.o.o., sedež: Pupino-
va 6, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09580/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5907926
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lovrec Anton, razrešen 16. 10.
1997; direktor Lovrec Tomaž, Maribor, Na
prehodu 3 – Kosaki, imenovan 16. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-202690
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02059 z dne 2. 2. 1998
pri subjektu vpisa METALPRIM
INŽENIRING, podjetje za izvedbo objek-
tov, zastopanje in trgovino, d.o.o., se-
dež: Obrtna cona Hoče 2311 Hoče, pod
vložno št. 1/08637/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
priimka ustanoviteljice, družbenika, dejav-
nosti, zastopnika, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5778905
Sedež: 2000 Maribor, Cafova ulica 2
Ustanovitelji: Donko Ida, izstop 2. 12.

1997; Novak Leskovar Terezija, Maribor,
Veluščkova ulica 1a, vstop 2. 12. 1997,
vložek 150.000 SIT, Živković Mateja, Mari-
bor, Betnavska 127, vstop 15. 5. 1993,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Leskovar Karl, Maribor, Veluškova
1a, vstop 1. 3. 1994, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Vedlin Matilda,
Maribor, Dupleška 254, vstop 1. 3. 1994,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Muratovič Emin, Ptuj, Arbeiterjeva
5, vstop 1. 3. 1994, vložek 375.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Živković Mateja, razrešena 9. 12.
1997; direktor Leskovar Karl, imenovan
9. 12. 1997, zastopa družbo samostojno in
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
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čili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no 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.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

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-202691
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02068 z dne 2. 2. 1998
pri subjektu vpisa PROBANKA, družba za
upravljanje, d.o.o., sedež: Svetozarevska
10, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09060/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5827876
Sedež: 2000 Maribor, Strossmayer-

jeva 30.

Rg-202686
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02040 z dne 9. 2. 1998
pri subjektu vpisa PETON, podjetje za iz-
gradnjo gradbenih objektov in daljnovo-
dov, d.o.o., sedež: Na trati 2, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/04196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova ustanovitelja, dejavnosti, za-
stopnika, akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5505631
Firma: PETON, podjetje za gradbeniš-

tvo, trgovino in storitve, d.o.o.

Ustanovitelj: Tolić Mato, Vinkovci, R Hr-
vaška, Zagrebačka 20, vstop 10. 6. 1991,
vložek 5,822.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vogrin Dušan, razrešen 17. 11.
1997; direktor Tolić Mato, imenovan
17. 11. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Podgorelec Marko, Ptujska
Gora, Podlože 57, imenovan 17. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in 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; 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-
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-
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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.; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 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; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488 se dopiše “razen orožja
in streliva.”

Rg-202692
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02106 z dne 2. 2. 1998
pri subjektu vpisa TVT, družba za pro-
izvodnjo in remont tirnih vozil, d.o.o., se-
dež: Preradovičeva ulica 22, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/05628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, družbenika, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5611636
Ustanovitelj: TOVARNA VOZIL IN TO-

PLOTNE TEHNIKE MARIBOR, d.d., Mari-
bor, Preradovičeva ulica 22, vstop
7. 10. 1992, vložek 882,204.030,50 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1998:
4532 Izolacijska dela; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja trd-
nih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebni-
mi odpadki; 90004 Kanalizacija in delova-
nje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve
javne higiene.

Rg-202693
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01902 z dne 2. 2. 1998
pod št. vložka 1/10343/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227092
Firma: STORKO, storitve, trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Poljska cesta 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Slatinek Danilo, Maribor,

Jocova ulica 53, vstop 10. 9. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;

Novak Dragutin, Maribor, Vrazova 46, vstop
10. 9. 1997, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slatinek Danilo, imenovan 10. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Novak Dragutin, imenovan 10. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.60 sme družba
opravljati dejavnost varovanja.

Rg-202697
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01413 z dne 24. 2. 1998
pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE ELE-
KTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE, raz-
voj in inženiring, d.d., sedež: Vetrinjska
ulica 2, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00652/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5045932
Člani nadzornega sveta: Sovič Boris in

Saviozzi Alojz, izstopila 12. 7. 1997 ter Ko-
sec Dušan in Novak Ivo, oba vstopila 12. 7.
1997.

Rg-202698
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00159 z dne 24. 2. 1998

pod št. vložka 1/10360/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270656
Firma: TIS-BP, inženiring, gradbeniš-

tvo, storitve, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TIS.BP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Dupleška ce-

sta 139a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Perhavc Borut in Perhavc

Jožica, oba Maribor, Dupleška cesta 139a,
vstopila 27. 1. 1998, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Perhavc Jožica, imenovana 27. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Perhavc Borut, imenovan 27. 1.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1998:
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-202701
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01628 z dne 24. 2. 1998
pri subjektu vpisa STUDIO ARTEC, arhi-
tekturni biro, d.o.o., sedež: Kersnikova
ulica 3, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09540/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova, druž-
benikov, poslovnega deleža, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5900808
Firma: ARHIPLAN, arhitekturni biro,

d.o.o.
Skrajšana firma: ARHIPLAN, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska uli-

ca 39
Ustanovitelj: Marinič Božidar, izstop

15. 9. 1997; Brandner Urban, prvi poslovni
delež, Maribor, Gregorčičeva 21, vstop
23. 5. 1995, vložek 835.800 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Brandner Urban,
drugi poslovni delež, vstop 23. 5. 1995,
vložek 835.800 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marinič Božidar, razrešen 15. 9.
1997.

Rg-202711
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00175 z dne 13. 2. 1998
pri subjektu vpisa KOMUNALNO IN
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STANOVANJSKO PODJETJE SLOVEN-
SKA BISTRICA, p.o., sedež: Ulica Pohor-
skega bataljona 12, 2310 Slovenska Bi-
strica, pod vložno št. 1/00084/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5073162
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kolar Erih, razrešen 1. 2. 1998 kot
v.d. direktorja; direktor Orthaber Franc, Pra-
gersko, Spodnja Polskava 230, imenovan
1. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-202714
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02074 z dne 13. 2. 1998
pri subjektu vpisa SAFE INVEST-MREŽA,
zavarovalniško posredovanje, d.o.o., se-
dež: Prešernova ulica 1/I, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/10184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5841569
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Herzel Martin, Dunaj 1160, Avstrija,
Heigerleinstrasse 15/12, imenovan 24. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-202717
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00218 z dne 9. 2. 1998
pri subjektu vpisa MALVED, družba za tr-
govinsko in storitveno dejavnost, d.o.o.,
sedež: Glavni trg 17b, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/04211/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo skrajšane
firme, osnovnega kapitala, poslovnih dele-
žev, dejavnosti, družbene pogodbe in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5508720
Skrajšana firma: MALVED, d.o.o.
Osnovni kapital: 28,278.000 SIT
Ustanovitelji: Labaš Marijan, Varaždin, R

Hrvaška, Kumičičeva 37, vstop
14. 8. 1991, vložek 9,426.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Domjan Željko, Va-
raždin, R Hrvaška, R. Boškoviča 18, vstop
14. 8. 1991, vložek 9,426.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Nakič Davorin, Va-
raždin, R Hrvaška, Dj. Salaja 21, vstop
14. 8. 1991, vložek 9,426.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
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; 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.; 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); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 71402 Dejavnost
videotek; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov.

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.

Rg-202719
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00664 z dne 9. 2. 1998
pri subjektu vpisa GRAFOTON VALTER
SKOK, založniško in izdajateljsko pod-
jetje, export-import, d.n.o., sedež: Du-
pleška cesta 5a, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/07916/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v
d.o.o., spremembo firme, osnovnega kapi-
tala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov,
tipa zastopnika, uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah in s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5756502
Firma: GRAFOTON, založništvo, trgo-

vina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GRAFOTON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Skok Majda, izstop 22. 5.

1997; Skok Valter ml. in Skok Valter st.,
oba Maribor, Dupleška cesta 5a, vstopila
22. 5. 1997, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Skok Valter st., razrešen 22. 5. 1997
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Skok Valter ml.,
imenovan 22. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
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ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
74400 Ekonomsko propagiranje; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-202720
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00197 z dne 11. 2. 1998
pri subjektu vpisa IZBOR, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Lahova 38, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/01051/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova firme s temile podatki:

Matična št.: 5297869
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kovinar-

jev 6.

Rg-202721
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00129 z dne 11. 2. 1998
pod št. vložka 1/10352/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1271466
Firma: KRIMEX, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, storitve in posredništvo,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Žoherjeva uli-

ca 19
Osnovni kapital: 1,548.248 SIT
Ustanovitelj: Krajnc Franc, Maribor, Zo-

herjeva ulica 19, vstop 21. 1. 1998, vložek
1,548.248 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krajnc Franc, imenovan 21. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1998:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 17520 Proizvodnja vrvi, motvo-

zov, vrvic in mrež; 17530 Proizvodnja net-
kanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen obla-
čil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 25210 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 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.; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45210 Splošna gradbena
dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
62200 Izredni zračni promet; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 74700 Čiščenje stavb;
80410 Dejavnost vozniških šol; 93010 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-202722
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01613 z dne 11. 2. 1998
pri subjektu vpisa INES, podjetje za zasto-
panje, inženiring, storitve in trgovino,
d.o.o., sedež: Selniška 16, 2352 Selni-
ca ob Dravi, pod vložno št. 1/01716/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, dejavno-
sti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5353599
Firma: INES, inženiring, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,726.500 SIT
Ustanovitelj: Štampar Franjo, Ruše,

Zgornji Boč 53, vstop 2. 2. 1990, vložek
1,726.500 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1998:
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 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 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; 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; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 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.

Rg-202725
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01722 z dne 26. 2. 1998
pri subjektu vpisa ETF-SL, družba za uvoz
in izvoz, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Partizanska cesta 3-5, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09415/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5877644
Ustanovitelji: ETF TRADE GMBH, izstop

3. 10. 1997; Rajbar Emil, Maribor, Borštni-
kova ulica 11, vstop 3. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-202726

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00137 z dne 23. 2. 1998
pri subjektu vpisa DADAS BPH, borzno po-
sredniška hiša, d.d., sedež: Partizanska
cesta 13a, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09806/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova, de-
javnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5885426
Firma: NOMALI, ekonomsko svetova-

nje, d.d.
Skrajšana firma: NOMALI, d.d.
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Sedež: 2000 Maribor, Kneza Koclja 11
Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1998:

22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 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 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; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debe-
lo 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 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52110 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavraci-
je; 55210 Dejavnost planinskih in drugih
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 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 65210 Finanč-
ni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 71100 Daja-
nje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Da-
janje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje
zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74150 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74600 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
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vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92110 Snemanje filmov
in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov; 92130 Kinematografska de-
javnost; 92200 Radijska in televizijska de-
javnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 92330 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400
Dejavnost tiskovnih agencij; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo
kulturne dediščine; 92530 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih re-
zervatov; 92610 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 92711
Prirejanje klasičnih iger na srečo; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 23. 2. 1998:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

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; pri dejavnosti pod
šifro K 74.600 sme družba opravljati dejav-
nost varovanja; pri dejavnosti pod šifro O
92,711 sme družba opravlja samo tiste igre
na srečo, ki se občasno prirejajo v okviru
kulturnega, športnega ali zabavnega pro-
grama prireditelja in kjer skupna vrednost
srečk ne spresega 400.000 SIT.

Rg-202728

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01416 z dne 24. 2. 1998
pri subjektu vpisa TRGOAGENT, trgovsko,
posredniško in storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Meljska cesta 1/I, 2000
Maribor, pod vložno št.1/00008/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov in poslovnega deleža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5006392
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
20. 11. 1996, vložek 1,509.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Kmečki sklad 4
PID, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, vstop
3. 6. 1997, vložek 1,087.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-202729
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01999 z dne 26. 2. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ANGE-
LA BESEDNJAKA, sedež: Celjska ulica
11, 2107 Maribor, pod vložno
št. 1/00094/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje v javni vzgoj-

no-izobraževalni zavod, spremembo imena
zavoda, imena ustanovitelja, izbris skrajša-
nega imena zavoda in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5085187
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop 3. 7.
1997, vložek 141,987.000 SIT, odgovor-
nost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Šilih Nikolaj, razrešen 26. 10. 1997;
ravnatelj Plošinjak Ervin, Maribor, Staneta
Severja 8, imenovan 26. 10. 1997, zasto-
pa šolo brez omejitev, kot v.d. ravnatelja.

Ustanoviteljica  odgovarja za obveznosti
zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavo-
du zagotavlja.

Rg-202732
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00115 z dne 26. 2. 1998
pod št. vložka 1/0363/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1271415
Firma: REKONAL, gradbeništvo in dru-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Vizoviška uli-

ca 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Žuran Robert, Maribor, Ma-

jeričeva ulica 12, vstop 16. 1. 1998, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kidrič Andrej, Maribor, Ahacijeva uli-
ca 17, vstop 16. 1. 1998, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Žuran Robert, imenovan 16. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Kidrič Andrej, imenovan 16. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1998:
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Rg-202734
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01643 z dne 26. 2. 1998
pri subjektu vpisa VZGOJNO VARSTVENI
ZAVOD JOŽICE FLANDER, sedež: Foc-
hova 51, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00137/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje v javni vzgoj-
no-izobraževalni zavod, spremembo imena
zavoda, imena ustanovitelja, dejavnosti, za-
stopnika in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5051266
Firma: VRTEC JOŽICE FLANDER MA-

RIBOR
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop 4. 4.
1997, vložek 101,948.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Jovanovski Erika, Maribor, Kreko-
va 27, imenovana 16. 1. 1993, zastopa vr-

tec brez omejitev; ravnateljica Zupančič Ka-
tarina, razrešena 4. 4. 1997 kot pomočni-
ca ravnateljice.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1998:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Ustanoviteljica  odgovarja za obveznosti
vrtca do višine sredstev.

Rg-202735
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00188 z dne 26. 2. 1998
pri subjektu vpis INTER POZAVAROVAL-
NA DRUŽBA, d.d., sedež: Gregorčičeva
37, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04258/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5518539
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčiče-

va 39
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Po-

stružnik Janja, razrešena 31. 3. 1996 kot
predsednica uprave; član uprave Šime Ivanj-
ko, razrešen 31. 3. 1996; član uprave Fel-
ser Wolfgang, Maribor, Jezdarska ulica 27,
razrešen 31. 3. 1996 ter dne 1. 4. 1996
imenovan za predsednika uprave, ki zasto-
pa družbo skupaj z drugim članom uprave;
član uprave Mikič Marko, Maribor, Antoliči-
čeva 20, imenovan 1. 4. 1996,zastopa
družbo skupaj z drugim članom uprave; čla-
nica uprave Topolovec Tatjana, Limbuš –
Laznica, Ulica Alojzije Marinšek 16, imeno-
vana 1. 4. 1996, zastopa družbo skupaj z
drugim članom uprave.

Rg-202738
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00701 z dne 27. 2. 1998
pri subjektu vpisa ISS SERVISYSTEM, sto-
ritve in trgovina, d.o.o., sedež: Kopitarje-
va 5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03669/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5472784
Osnovni kapital: 141,882.533 SIT
Ustanovitelji: ISS CENTRAL EUROPE

HOLDING, Ges.m.b.H., Dunaj A-1210, Av-
strija, Brunner Str. 85, vstop 3. 1. 1991,
vložek 141,882.533 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-202740
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00130 z dne 9. 2. 1998
pri subjektu vpisa LJUDSKA UNIVERZA
LENART, p.o., Podružnica: MATIČNA
KNJIŽNICA LENART, sedež: Nikova 9,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah, pod
vložno št. 1/00632/01 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5052564001
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zor-

ko Breda, razrešena 27. 10. 1997 kot vod-
ja knjižnice; Šauperl Marija, Jurovski dol,
Jurovski dol 7, imenovan 27. 10. 1997,
zastopa kot vodja knjižnice brez omejitev.

Rg-202741
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00223 z dne 24. 2. 1998
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pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE,
d.o.o., Maribor, POSLOVNA ENOTA MAR-
IBOR, sedež: Partizanska cesta 54, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09400/04 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5881447264
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hometer Peter, razrešen 15. 11.
1997, direktor Pernek Janez, Maribor,
Ahacljeva ulica 18, imenovan 16. 11. 1997.

Rg-202742
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01908 z dne 24. 2. 1998
pod št. vložka 1/10358/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227203
Firma: BAVARIA TRADE, družba za tr-

govino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BAVARIA TRADE,

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

govornostjo
Sedež: 2314 Zgornja Polskava, Zi-

danškova 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: BAVARIA WOLTEX HAN-

DELS GMBH, Oberding, Nemčija, Ober-
ding, Schwaig, Erding, vstop 20. 11. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mišić Mira, Slovenska Bistrica, Ja-
mova 2, imenovana 20. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih 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.;
1930 Proizvodnja obutve; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2852 Splošna mehanična dela;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov

in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
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; 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; 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;
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;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;

52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
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; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
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 J 67.13 sme družba opravljati dejavnost
menjalnic in zastavjalnic; pri dejavnosti pod
šifro K 74.14 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 ok-
viru kulturnega športnega ali zabavnega pro-
grama prireditelja in kjer skupna vrednost
srečk ne presega 500.000 SIT.
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Rg-202744
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00222 z dne 24. 2. 1998
pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE,
d.o.o., Maribor, POSLOVNA ENOTA
LJUBLJANA, sedež: Čopova ulica 11,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09400/05 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5881447164
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bec Ciril, razrešen 31. 12. 1997;
direktor Renko Ljubo, Ljubljana, Ulica bra-
tov Učakar 128, imenovan 1. 1. 1998.

Rg-202745
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00095 z dne 24. 2. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, p.o.,
sedež: Cesta v Dobrovce 21, 2204 Mi-
klavž na dravskem polju, pod vložno
št. 1/00158/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje v javni vzgojno-
izobraževalni zavod, spremembo imena za-
voda, imena ustanovitelja, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti stemile podatki:

Matična št.: 5085276
Firma: OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA

DRAVSKEM POLJU
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
30. 6. 1992, vložek 23,474.000 SIT, od-
govornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Zobec Friderik, Hoče, Križna cesta
19, imenovan 8. 7. 1997, zastopa šolo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje.Ustanoviteljica  odgovarja za obveznosti
zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavo-
du zagotavlja za izvajanje javne službe.

Rg-202746
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00102 z dne 24. 2. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA JAN-
KA GLAZERJA RUŠE, sedež: Lesjakova
ulica 4, 2342 Ruše, pod vložno
št. 1/00485/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča organiziranje javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5088852
Ustanovitelj: Občina Ruše, Ruše, Kolod-

vorska cesta 9, vstop 4. 11. 1992, vložek
79.045 SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Gomboc Miroslav, Limbuš, Ob laz-
niškem potoku 4, imenovan 14. 8. 1994,
zastopa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraže-
vanje.

Ustanoviteljica  odgovarja za obveznosti
zavoda do višine sredstev.

Rg-202747
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01369 z dne 24. 2. 1998

pri subjektu vpisa MARGRO, trgovsko, sto-
ritveno in špeditersko podjetje,d.o.o., se-
dež: Šentpertrska ulica 6, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/01818/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5353858
Ustanoviteljica: Klampfer Bogdan, izstop

11. 9. 1997; Kalmpfer Andreja, Maribor,
Šentpetrska ulica 6, vstop 11. 9. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-202749
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02039 z dne 24. 2. 1998
pri subjektu vpisa KNJŽNICA JOSIPA VOŠ-
NJAKA SLOVENSKA BISTRICA, sedež:
Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/00580/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
imena ustanovitelja, dejavnosti, zastopnika
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5052939
Ustanovitelj: Občina Slovenska Bistrica,

Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
vstop 26. 11. 1992, vložek 137,782.000
SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Pristovnik Metka, razrešena 28. 2.
1997; ravnateljica Korošec Anica, Sloven-
ska Bistrica, Aljaževa 13, imenovana 1. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 92511 Dejav-
nost knjižnic.

Rg-201533
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00005 z dne 29. 1. 1998
pri subjektu vpisa PALOMA–SLADKOGOR-
SKA TOVARNA PAPIRJA, d.o.o., sedež:
Sladki vrh 1, 2211 Sladki vrh, pod vložno
št. 1/00522/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov in ome-
jitev pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5034639
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Mežnar Dušan, razrešen 31. 12.
1997; direktor Kokalj Andrej, Mežica, Trg
Svobode 12, razrešen 31. 12. 1997 in dne
1. 1. 1998 ponovno imenovan za direktorja,
ki potrebuje predhodno pisno soglasje
skupščine družbe: pri sklepanju, odpovedo-
vanju ali spreminjanju kakršnekoli pogodbe
ali pri izvajanju pravnih poslov izven okvira
rednega in običajnega teka poslovanja; pri
najemanju kreditov ali posojil, katerih vred-
nost glavnice presega znesek tolarske proti-
vrednosti 100.000 DEM; pri dajanju posojil
drugim fizičnim in ali pravnim osebam ter
odobravanje komercialnih ali blagovnih kre-
ditov, katerih vrednost presega tolarsko pro-
tivrednost 100.000 DEM; pri najemanju ali
dajanju garancij, poroštev, hipotek in drugih
oblik zavarovanj, ki presegajo tolarsko proti-
vrednost 50.000 DEM; pri prodaji, dajanju
ali prevzemu v zakup sredstev, ki po svoji
vrednosti presegajo znesek tolarske proti-
vrednosti 100.000 DEM; pri investicijah, ki

po svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 30.000 DEM; pri ustanavlja-
nju družb – hčera, predstavništev ali poslov-
nih enot družbe; pri nakupu deleža/delnic
drugih družb; pri prodaji deležev/delnic ka-
terekoli družbe.

Rg-201549
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02108 z dne 19. 1. 1998
pri subjektu vpisa PALOMA–SLADKOGOR-
SKA TOVARNA PAPIRJA, d.o.o., sedež:
Sladki vrh 1, 2211 Sladki vrh, pod vložno
št. 1/00522/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5034639
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Žlebnik Zvezdan, razrešen 7. 12.
1997; prokurist Mežnar Dušan, Mežica,
Ob Meži 16, imenovan 3. 11. 1997, skup-
na prokura; direktor Kokalj Andrej, Meži-
ca, Trg Svobode 12, imenovan 8. 12.
1997, skupno zastopanje. Predhodno pi-
sno soglasje skupščine družbe potrebuje:
pri sklepanju, odpovedovanju ali spremi-
njanju kakršnekoli pogodbe ali pri izvajanju
pravnih poslov izven okvira rednega in obi-
čajnega teka poslovanja; pri najemanju kre-
ditov ali posojil, katerih vrednost glavnice
presega znesek tolarske protivrednosti
100.000 DEM; pri dajanju posojil drugim
fizičnim in ali pravnim osebam ter odobra-
vanje komercialnih ali blagovnih kreditov,
katerih vrednost presega tolarsko proti-
vrednost 100.000 DEM; pri najemanju ali
dajanju garancij, poroštev, hipotek in dru-
gih oblik zavarovanj, ki presegajo tolarsko
protivrednost 50.000 DEM; pri prodaji, da-
janju ali prevzemu v zakup sredstev, ki po
svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 100.000 DEM; pri investici-
jah, ki po svoji vrednosti presegajo znesek
tolarske protivrednosti 30.000 DEM; pri
ustanavljanju družb – hčera, predstavništev
ali poslovnih enot družbe; pri nakupu dele-
ža/delnic drugih družb; pri prodaji dele-
žev/delnic katerekoli družbe.

Rg-202687
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00020 z dne 9. 2. 1998
pri subjektu vpisa GRAMAR, podjetje za
gradbeništvo, gostinstvo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Partizanska cesta
3–5, 2000 Maribor,  pod vložno
št. 1/08232/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme družbenika,
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5763720
Ustanovitelj: ULTRA, podjetje za inženi-

ring, gospodarsko svetovanje in trgovino,
d.d., Zgornja Kungota, Gradiška 218,
vstop 30. 9. 1992, vložek 555.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:
41000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 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.
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Rg-202699
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00027 z dne 24. 2. 1998
pod št. vložka 1/10359/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1252917
Firma: KERAMIT, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KERAMIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Koroška ce-

sta 118
Osnovni kapital: 1,735.000 SIT
Ustanovitelj: Vizjak Ivan, Maribor, Ko-

roška cesta 122, vstop 26. 6. 1997, vlo-
žek 1,735.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vizjak Ivan, imenovan 26. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

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; 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;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-

tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projeti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo  razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila.

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 revi-
zijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K
74.14, ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanje v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-203379
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01943 z dne 27. 3. 1998
pri subjektu vpisa MERINKA MARIBOR, to-
varna volnenih tkanin, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.d., sedež: Žitna 12,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00767/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
delniške družbe, spremembo članov nad-
zornega sveta, statuta in nov mandat za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5040469
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Voglar-Štic Danica, Fram, Morje
103/f, razrešena 26. 11. 1997 in ponovno
imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Podgoršek Hin-
ko in Radek Zdenka, izstopila 26. 11. 1997
ter Gamse Marjan, Repič Janko in Jagodic
Marko, vsi vstopili 26. 11. 1997.

Dne 27. 3. 1998 se vpiše zaznamba o
predložitvi zapisnika 1. skupščine delniške
družbe, z dne 26. 11. 1997.

Rg-203384
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00134 z dne 11. 3. 1998
pri subjektu vpisa TRANSFER, družba za
trgovanje na debelo in drobno, ex-
port-import, d.o.o., sedež: Borštnikova
ulica 77, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04431/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah  in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5532345
Firma: TRANSFER, družba za trgovi-

no in storitve, d.o.o.
Ustanovitelja: Pejić Mladen in Pejić Lji-

ljana, oba Maribor, Borštnikova 77, vstopila
14. 11. 1991, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje; di-
rektorica Pejić Ljiljana, imenovana 16. 2.
1994, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Ivanjko Leo, Maribor, Lorgerjeva ulica
5, imenovan 16. 2. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 11. 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; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51700
Druga trgovina na debelo; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63220
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 63230 Druge pomožne dejavnosti v
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zračnem prometu; 63300 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64110
Javne poštne storitve; 64120 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72300 Obdelava podatkov;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro K 74.120, ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod
šifro K 74.140, ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanje pri pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-203390
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00991 z dne 9. 3. 1998
pri subjektu vpisa SILBI, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Cmureška cesta 16,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah, pod
vložno št. 1/09476/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
družbenika, poslovnega deleža, zastopnika
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.:  5888492
Sedež: 2000 Maribor, Košaški dol

98/a
Ustanoviteljica: Rupena Silva, izstop

9. 6. 1997; Drnovšek Almira, Maribor, Ko-
šaški dol 98/a, vstop 10. 1. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rupena Silva, razrešen 9. 6.
1997; prokurist Drnovšek Janez, Maribor,
Košaški dol 98/a, imenovan 9. 6. 1997.

Rg-203399
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00259 z dne 6. 3. 1998
pod št. vložka 1/10371/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1271067
Firma: RENELI, proizvodnja, storitve,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška ce-

sta 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Hajdinjak Suzana, Mari-

bor, Turnerjeva ulica 21/a, vstop 26. 2.

1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Paveu Ljubo, Maribor, Turnerjeva uli-
ca 21/a, imenovan 26. 2. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1998:
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 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; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
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; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 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; 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;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na

drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
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.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6521 Finančni zakup (leasing); 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 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 pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-203402
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01990 z dne 2. 3. 1998
pri subjektu vpisa IKTUS, proizvodno in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Poče-
hova 14, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03065/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, družbeni-
kov, dejavnosti, zastopnika, akta o ustano-
vitvi in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5425492
Sedež: 2327 Rače, Cesta talcev 62/a
Ustanovitelj: Selinšek Franc, izstop

14. 11. 1997; Strnad Adolf, Rače, Cesta
talcev 62/a, vstop 14. 11. 1997, vložek
1,811.332 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Selinšek Franc, razrešen 14. 11. 1997;
direktor Strnad Adolf, imenovan 14. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2822 Proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet.
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Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-203408
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00110 z dne 4. 3. 1998
pri subjektu vpisa MM + JM, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Vukov-
ski vrh 46/a, 2221 Jarenina, pod vložno
št. 1/08217/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo ter spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5760917
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:

3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 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;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 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; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
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; 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;

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 92711 Prirejanje kla-
sičnih iger na srečo; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro O 92.711, sme družba opravljati 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.

Rg-203416
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00196 z dne 6. 3. 1998
pri subjektu vpisa MASCOM, montaža in
trgovina, d.o.o., sedež: Kraigherjeva
19/a, 2230 Lenart v Slovenskih Gori-
cah, pod vložno št. 1/03957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5493404
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1998:

73101 Raziskovanje in eksperimentalni
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;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve, kartiranje, 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74810 Fotografska dejavnost; 80422 Dru-
go izboraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.140, ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanje v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-203422
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01445 z dne 4. 3. 1998
pri subjektu vpisa MUBORO, trgovsko, sto-
ritveno in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Maistrova ulica 19, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/08943/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova, osnovnega kapitala, družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov, akta o ustanovitvi in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5806151
Firma: ČREŠNJAR, trgovsko, storitve-

no in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ČREŠNJAR, d.o.o.
Sedež: Maribor, Pupinova 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vehabović Munib, izstop

18. 9. 1997; Črešnjar Janez, Maribor, Ko-
seskega ulica 35, vstop 18. 9. 1997, vlo-

žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vehabović Munib, razrešen 18. 9.
1997; direktor Črešnjar Boris, imenovan
18. 9. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:
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 plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 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;
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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 55 / 6. 8. 1998 / Stran 5635

po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko  propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74843 Druge poslovne 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 K 74.120, na sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod
šifro K 74.140, ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-203425
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00233 z dne 11. 3. 1998
pri subjektu vpisa NEF CONSULTING–
NEUMEISTER & CO., trgovina in zasto-
panje, d.n.o., sedež: Greenwiška 8, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09703/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5920973
Sedež: Maribor, Šentiljska cesta 42
Dejavnost, izbrisana dne 11. 3. 1998:

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-203426
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00319 z dne 11. 3. 1998
pri subjektu vpisa ZAVAR, podjetje za va-
rilno tehniko, d.o.o., sedež: Mariborska
46/a, 2352 Selnica ob Dravi, pod vložno
št. 1/08605/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5800617
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šlaher Vincenc, razrešen 9. 2. 1998;
direktor Tement Tomaž, Selnica ob Dravi,
Zgornja Selnica 31/e, imenovan 9. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-203431
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00362 z dne 16. 3. 1998
pri subjektu vpisa ADCO & DIXI, varovanje
okolja, d.o.o., sedež: Miklavška ulica 59,
2311 Hoče, pod vložno št. 1/09971/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5957702
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Duh Avgust, Maribor, Celestrina 12/j,
razrešen 1. 12. 1997.

Rg-203433
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00240 z dne 16. 3. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA FRAM,

sedež: Fram 56, 2313 Fram, pod vložno
št. 1/00145/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5085241
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:

6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met.

Rg-203436
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00275 z dne 17. 3. 1998
pod št. vložka 1/10375/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277243
Firma: LAYCOM MEDIA, družba za pro-

izvodnjo, posredništvo, trgovino, go-
stinstvo in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: LAYCOM MEDIA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo.

Sedež: 2204 Miklavž na Dravskem
polju, Na hribu 5

Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Kramberger Samo in

Kramberger David, oba Miklavž na Drav-
skem polju, Na hribu 5, vstopila 6. 2. 1998,
vložila po 760.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kramberger David, imenovan 6. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
01210 Reja govedi; 02010 Gozdarstvo;
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
21220 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 21230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 21240 Proizvodnja tapet; 21250 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje
časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 22150 Drugo založništvo;
22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo
tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodela-
va;  22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
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; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51180 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 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 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; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52110 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih 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; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 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.; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 55210 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 55220 Storitve kampov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 64200
Telekomunikacije; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
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vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zrač-
nih plovil 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; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 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;
92130 Kinematografska dejavnost; 92200
Radijska in televizijska dejavnost; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 92720 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.120, ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti.

Rg-203450
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01359 z dne 4. 3. 1998
pri subjektu vpisa MONTAVAR, montažno
in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Ce-
sta ob ribniku 41, 2204 Miklavž na Drav-
skem polju, pod vložno št. 1/07901/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, družbenikov ter tipa in naslo-
va zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5736897
Firma: MONTAVAR, proizvodno, grad-

beno, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o.

Ustanovitelj: Hladen Darinka, izstop 8. 9.
1997; Mladenovič Goran, Maribor, Prušniko-
va 8, vstop 16. 5. 1994, vložek 1,832.015,38
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Hladen Darinka, Miklavž na Drav-
skem polju, Na gmajno 15, Rogoza, razre-
šena 8. 9. 1997 in imenovana za prokurist-
ko; prokurist Mladenovič Goran, razrešen
8. 9. 1997 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-203452
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00089 z dne 4. 3. 1998

pri subjektu vpisa OPIUM, podjetje za tr-
govino, gostinstvo in storitve, d.o.o., se-
dež: Morje 4, 2313 Fram, pod vložno
št. 1/08070/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, priimka usta-
noviteljice in zastopnice, dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5765331
Firma: OPIUM, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Ustanoviteljica: Ačko Barbara, Fram, Mor-

je 4, vstop 6. 1. 1993, vložek 751.286,50
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Ačko Barbara, imenovana 12. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18240
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa in mavca; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51450 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;

55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Sto-
ritve menz; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 60300 Cevovodni trans-
port; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488, se dopiše razen orožja
in streliva.

Rg-203456
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00218 z dne 20. 3. 1998
pri subjektu vpisa LIPA, proizvodno trgov-
ska zadruga, z.o.o., sedež: Partizanska
cesta 3, 2230 Lenart v Slovenskih Gori-
cah, pod vložno št. 1/09159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5283817
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sisinger Marjan, razrešen 10. 11.
1996, kot v.d. direktorja; direktor Horvat
Sašo, Voličina, Spodnja Voličina 71, ime-
novan 10. 11. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-203458
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00742 z dne 11. 12. 1997
pri subjektu vpisa KERTEX, podjetje za
opravljanje proizvodnih, storitvenih in
tržnih poslov, d.o.o., sedež: Hrenova uli-
ca 10, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05946/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, družbenikov,
poslovnega deleža, naslova družbenika in
zastopnika, dejavnosti, družbene pogodbe
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5666961
Firma: KERTEX, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Ustanovitelj: Keršmanc Tomaž, Maribor,

Hrenova ulica 10, vstop 30. 12. 1991,
vložek 1,796.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Keršmanc Ivan, izstop 27. 5. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Keršmanc Tomaž, imenovan
30. 12. 1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1997:
17110 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 17120 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 17130 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volnen-
ga tipa; 17140 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 17150 Sukanje in priprava
naravne svile ter sukanje in teksturiranje sin-
tetične ali umetne filamentne preje; 17160
Proizvodnja šivalnih sukancev; 17170 Pri-
prava in predenje drugih tekstilnih vlaken;
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17210 Tkanje preje bombažnega tipa;
17220 Tkanje preje tipa volnene mikanke;
17230 Tkanje preje tipa volnene česanke;
17240 Tkanje preje tipa svile; 17250 Tkanje
druge tekstilne preje; 17300 Plemenitenje
tekstilij; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 17510 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 17520 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 17530 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen ob-
lačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 17710 Proizvodnja nogavic;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 18100 Proizvodnja usnjenih oblačil;
18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri pro-
daji 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; 51210 Trgovina na de-
belo 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 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; 52710 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 60240 Cestni tovorni promet;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih

kopenskih vozil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro J 67.130, sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pri de-
javnosti pod šifro K 74.120, ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-203488
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00308 z dne 24. 3. 1998 pod
št. vložka 1/10376/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be – družbe pooblaščenke s temile podatki:

Matična št.: 1277721
Firma: GORICE HOLDING, družba

pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: GORICE HOLDING, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: družba pooblaščenka
Sedež: 2212 Šentilj v Slovenskih Go-

ricah, Šentilj 69/a
Osnovni kapital: 69,910.000 SIT
Ustanovitelj: ustanovni delničarji – po

seznamu, vstopili 4. 11. 1997, vložek
69,910.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klemenčič Helmut, Bistrica ob Dravi,
Industrijska ulica 10, imenovan 20. 11.
1997.

Člani nadzornega sveta: Bauman Ana,
Bračko Jernej, Kovačič Lavra, Markovič An-
ton, Rojko Alojzija in Vrečič Ana, vsi vstopili
4. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
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ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtnina-
mi; 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 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 riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravi-
la pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, meri-

tve, kartiranje;  Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n; 8041 Dejavnost
vozniških šol.

Pri dejavnosti G 51.18, ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro J
67.13, sme družba opravljati dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic.

V seznamu je vpisanih 103 ustanovnih
delničarjev, in sicer od zaporedne številke
1 do 103.

Rg-204380
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01916 z dne 6. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa VINA, storitve, trgovina in turi-
zem, d.o.o., sedež: Poljska 2, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/01966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov, poslovnih deležev, naslova družbe-
nika in zastopnika, tipa zastopnika, zastopni-
kov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5380251
Ustanovitelja: Slatinek Danilo, Maribor,

Jocova 53, vstop 12. 3. 1995, vložek
906.144,50 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Novak Dragutin, Maribor, Vrazova uli-
ca 46, vstop 12. 3. 1995, vložek
906.142,50 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Gabrijelčič Danica, izstop 1. 9. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Novak Dragutin, razrešen 1. 9. 1997
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Gabrijelčič Dani-
ca, razrešena 1. 9. 1997.

Rg-204381
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00348 z dne 6. 4. 1998
pri subjektu vpisa EXTALUM, proizvodnja,
posredništvo, trgovina, gostinstvo, skla-
diščenje, storitve in poslovne dejavno-
sti, d.o.o., sedež: Partizanska cesta
13/a, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10125/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 1121537
Firma: DIRAL, proizvodnja, posredniš-

tvo, trgovina, gostinstvo, skladiščenje,
storitve in poslovne dejavnosti, d.o.o.

Skrjašana firma: DIRAL, d.o.o.

Rg-204382
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02014 z dne 6. 4. 1998
pri subjektu vpisa TOPKOR, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Titova 26, 2310 Slovenska Bistri-
ca pod vložno št. 1/02275/00 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.: 5615682
Ustanoviteljica: Koren Gabrijela, izstop

25. 11. 1997; Koren Lea, Slovenska Bistri-
ca, Titova cesta 26/a, vstop 25. 11. 1997,

vložek 1,593.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Koren Gabrijela, Slovenska Bistri-
ca, Titova 26, razrešena 25. 11. 1997 in
imenovana za prokuristko; direktorica Ko-
ren Lea, imenovana 25. 11. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1998:
17110 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 17140 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 17160 Proizvodnja šivalnih su-
kancev; 17170 Priprava in predenje drugih
tekstilnih vlaken; 17400 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 17510 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 17600 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 17720 Proiz-
vodnja pletenih in kvačkanih materialov;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18240 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 20520 Proizvodnja iz-
delkov  iz plute, slame in protja; 21110 Pro-
izvodnja vlaknin; 21120 Proizvodnja papirja in
kartona; 21210 Proizvodnja valovitega papir-
ja in kartona ter papirne in kartonske embala-
že; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 22310 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapi-
sov; 25220 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 36110 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi
z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
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drobno s kovinskimi izdelki; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 65210 Finančni zakup (leasing); 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74700 Čiščenje stavb; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo  raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488, se
dopiše razen orožja in streliva; pri dejavno-
sti pod šifro K 74-120, ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavno-
sti pod šifro K 74.140, ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanje v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-204383
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00206 z dne 6. 4. 1998
pri subjektu vpisa INVENTA, podjetje za
promet z nepremičninami, inženiring in-
projektiranje, d.o.o., sedež: Razlagova
ulica 24, 2000 Maribor pod vložno
št. 1/03606/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, dejavnosti,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5472725
Firma: INVENTA, družba za poslova-

nje z nepremičninami, storitve, posred-
ništvo in trgovino, d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-204384
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00072 z dne 6. 4. 1998
pod vložno št. 1/10383/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270672
Firma: AZURSEDEM J.S., družba za

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

Skrajšana firma: AZURSEDEM J.S., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Valvasorjeva

ulica 73
Osnovni kapital: 1,581.600 SIT
Ustanovitelj: Sadovnik Milan, Graz 8010,

Avstrija, Dr. Robert-Siegerstrasse 25, vstop
26. 11. 1997, vložek 1,581.600 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jenšac Igor, Maribor, Dvorakova uli-
ca 10/c, imenovan 26. 11. 1997, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Sadovnik
Milan, imenovan 26. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1998:
25110 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozi-
la; 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 plastičnih mas; 25230 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 26110 Proizvodnja ravnega stekla;
26120 Oblikovanje in  obdelava ravnega ste-
kla; 26130 Proizvodnja votlega stekla; 26140
Proizvodnja steklenih vlaken; 26150 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehnič-
nih steklenih izdelkov; 26210 Proizvodnja go-
spodinjske in okrasne keramike; 26220 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 26230 Proizvod-
nja izolatorjev in izolacijskih elementov iz
keramike; 26240 Proizvodnja druge tehnične
keramike; 26250 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 26260 Proizvodnja ognjevzdrž-
ne keramike, 26300 Proizvodnja zidnih in tal-
nih keramičnih ploščic; 26400 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih mate-
rialov za gradbeništvo; 26510 Proizvodnja ce-
menta; 26520 Proizvodnja apna; 26530 Pro-
izvodnja mavca; 26610 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 26620 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
26630 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 26640 Proizvodnja malte; 26650 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 26700 Obdelava naravne-
ga kamna; 26810 Proizvodnja brusilnih sred-
stev; 26820 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440
Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430

Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74820 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-204387
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01724 z dne 6. 4. 1998
pri subjektu vpisa KEOR, podjetje za pro-
izvodnjo kovinskih izdelkov, zaključna
dela v gradbeništvu, posredovanje in tr-
govina, d.o.o., sedež: Zrkovska 87, 2000
Maribor pod vložno št. 1/01188/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, poslovnega deleža
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5309387
Osnovni kapital: 25,514.000 SIT
Ustanovitelj: Pivec Marjan, Podnanos, Lo-

zice 31, vstop 15. 12. 1989, vložek
25,514.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.
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Rg-204388
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02071 z dne 6. 4. 1998
pri subjektu vpisa IMPOS, podjetje za in-
ženiring, marketing, posredništvo, orga-
nizacijo in svetovanje, d.o.o., sedež: Trg
svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica
pod vložno št. 1/01229/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, naslova ustanovitelja in zastop-
nika, dejavnosti, tipa zastopnika in zastopni-
kov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5312418
Osnovni kapital: 2,421.100 SIt
Ustanovitelji: Kociper Franc, Slovenska

Bistrica, Trg svobode 16, vstop
12. 12. 1989, vložek 807.033,33 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Dvoršak Danilo,
Zgornja Polskava, Gregorčičeva 19, Gaber-
nik, vstop 12. 12. 1989, vložek
807.033,33 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Sinič Bojan, Laporje, Laporje 41, vs-
top 20. 5. 1991, vložek 807.033,33 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Cizl Boris, razrešen 27. 3. 1998, di-
rektor Kociper Franc, imenovan 27. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Sinič Bojan, razrešen 15. 12. 1997 kot
namestnik direktorja v zunanjetrgovinskem
prometu in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1998:
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izda-
janje časopisov; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 36500 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;

52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60220 Storitve taksistov; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
64120 Kurirske storitve, razen javnih pošt-
nih storitev; 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71402
Dejavnost videotek; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74500 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo  razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 90005 Druge storitve
javne higiene; 92110 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 92200 Radijska in televizijska de-
javnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92400 Dejavnost
tiskovnih agencij; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na
srečo; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93030 Druge storitve za nego telesa;
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 G 52.488, se dopiše razen orožja
in streliva; pri dejavnosti pod šifro J 67.130,
sme družba opravljati dejavnost menjalnic
in zastavljalnic; 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 posredovanje v pogajanjih med manager-
ji in delavci; pri dejavnosti pod šifro O
92.711, sme družba opravljati samo tiste
igre na srečo, ki se občasno prirejajo v ok-
viru kulturnega, športnega ali zabavnega
programa prireditelja in kjer skupna vred-
nost srečk ne presega 500.000 SIT.

Rg-204389
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00504 z dne 24. 11. 1997
pri subjektu vpisa M.P.P. GONILA, podjet-
je za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000
Maribor pod vložno št. 1/09858/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5939933
Osnovni kapital: 68,424.031 SIT.
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
17. 4. 1996, vložek 68,424.031 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-204390
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01071 z dne 6. 4. 1998
pri subjektu vpisa M.P.P. GONILA, podjet-
je za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000
Maribor pod vložno št. 1/09858/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, družbenikov in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5939933
Osnovni kapital: 74,794.031 SIT.
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 17. 4. 1996, vložek 68,424.031 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Bende Gorazd,
Maribor, Regentova 10, vstop 19. 11.
1996, vložek 6,370.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-204391
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01836 z dne 31. 3. 1998
pri subjektu vpisa ART OPTIKA, podjetje
za proizvodnjo in trgovino očal in pribo-
ra, d.d., sedež: Jurčičeva ulica 6, 2000
Maribor pod vložno št. 1/01473/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča predloži-
tev zapisnika skupščine delniške družbe,
spremembo dejavnosti, članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5157072
Člani nadzornega sveta: Ivanovski Mit-

ko, izstop 7. 11. 1997 ter Lisica Nevenka,
vstopila 7. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1998:
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost.

Dne 31. 3. 1998 se vpiše predložitev
zapisnika 3. skupščine delniške družbe z
dne 7. 11. 1997.

Rg-204392
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00149 z dne 31. 3. 1998
pod vložno št. 1/10378/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270605
Firma: TSN TRADE, trgovina, inženi-

ring, storitve, d.o.o.
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Skrajšana firma: TSN TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Šentiljska ce-

sta 49
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Elkom TSN, tovarna stikalnih

naprav, d.o.o., Maribor, Šentiljska cesta 49,
vstop 21. 1. 1998, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Palčec Vladimir, Maribor, Radvanj-
ska 91, imenovan 21. 1. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1998:
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina
na debelo 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; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551 Sto-
ritve menz; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-

nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 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 šifro
K 74.12, ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14,
ne sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanje v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-204393
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00080 z dne 31. 3. 1998
pri subjektu vpisa LUNDBECK-PHARMA,
svetovalno podjetje, d.o.o., sedež: Pre-
šernova ulica 1, 2000 Maribor pod vlož-
no št. 1/10218/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5936454
Osnovni kapital: 8,935.702,50 SIT
Ustanovitelj: H. Lundbeck A/S, Kopen-

hagen DK-2500, Danska, Ottiliavej 9, vstop
31. 12. 1996, vložek 8,935.702,50 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-204397
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00392 z dne 31. 3. 1998
pri subjektu vpisa NOVA KREDITNA BAN-
KA MARIBOR, d.d., Maribor, Podružnica
Ljubljana, sedež: Slovenska 19/IV, 1000
Ljubljana pod vložno št. 1/09242/01 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5860580001
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Nemec Zoran, razrešen 4. 1. 1998,
direktor Batič Aleksander, Šempas, Vitovlje
44, imenovan 5. 1. 1998.

Rg-204399
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00403 z dne 3. 4. 1998
pri subjektu vpisa GTP KRAMBERGER,
gradbeno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Spodnji Porčič 18, 2230 Lenart v
Slovenskih Goricah pod vložno
št. 1/05363/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova družbeni-
ka, dejavnosti, zastopnika, družbene pogod-
be in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5595347
Ustanovitelj: Kramberger Stanislav, Lenart

v Slovenskih Goricah, Spodnji Porčič 18,

vstop 30. 11. 1992, vložek 804.394,75
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kramberger Stanislav, imenovan
18. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1998:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 20300 Stavbno mizarstvo;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 26660 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 45120 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest; 45240
Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacij-
ska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 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; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na de-
belo 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 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;
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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; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
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; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 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); 60230 Drug kopen-
ski potniški promet; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo  razmnoževanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-

macevtskih 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 dejavnosti.

Rg-204403
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00226 z dne 3. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa BEGIĆ & CO., trgovina in po-
sredništvo, d.n.o., sedež: Razlagova ulica
22, 2000 Maribor pod vložno
št. 1/10203/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile podatki:

Matična št.: 1195107
Sedež: 2000 Maribor, Ljubljanska 9.

Rg-204405
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00271 z dne 8. 4. 1998
pri subjektu vpisa VODAMONT, instalacije
in ostale storitve, d.o.o., sedež: Kraig-
herjeva ulica 19/a, 2230 Lenart v Slo-
venskih Goricah pod vložno
št. 1/10094/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, naslova
ustanovitelja in zastopnika ter družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5992150
Sedež: 2233 Sveta Ana, Žice 12
Ustanovitelj: Vučković Antun, Sveta Ana,

Žice 12, vstop 16. 10. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: proku-
rist Vučković Antun, imenovan 16. 10. 1996.

Rg-204406

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 98/00413 z dne 10. 4. 1998
pri subjektu vpisa AGRO STYRIA, podjetje
za organizacijo pridelave zelenjave in
sadja ter odkup in prodaja na veliko,
d.o.o., sedež: Pesnica 48, 2211 Pesnica
pri Mariboru pod vložno št. 1/06088/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, dejavnosti, akta o ustanovitvi
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5645719
Firma: AGRO STYRIA, pekarna, go-

stinstvo, trgovina, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1998:

15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-

govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering).

Rg-204407
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00396 z dne 10. 4. 1998
pri subjektu vpisa SVILA, tekstilna tovar-
na, trgovina in storitve, d.d., sedež: Ob
Dravi 6, 2000 Maribor pod vložno
št. 1/00459/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5033225
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Smole Jože, razrešen 31. 3. 1998,
direktorica Kocbek Lijana, Poljčane, Bi-
striška 73, imenovana 9. 3. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-204408
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02029 z dne 10. 4. 1998
pri subjektu vpisa GORENJE METAL-
PLAST, d.o.o., sedež: Smolnik 17, 2342
Ruše pod vložno št. 1/00455/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov in akta usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5034060
Osnovni kapital: 58,118.708,50 SIT
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 23. 10. 1992, vložek 11,688.217,40
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Santech,
d.o.o., Maribor, Partizanska cesta 13/a,
vstop 13. 6. 1996, vložek 46,430.491,10
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-204409
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00109 z dne 8. 4. 1998
pri subjektu vpisa Osnovna šola bratov
Polančičev Maribor, p.o., sedež: Prešer-
nova ulica 19, 2000 Maribor pod vložno
št. 1/00068/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča organiziranje v javni vzgojno-izo-
braževalni zavod, spremembo imena zavo-
da, imena ustanovitelja dejavnosti nov man-
dat zastopnika in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085080
Firma: Osnovna šola bratov Polanči-

čev Maribor
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Ulica heroja Staneta 4, vstop
31. 3. 1992, vložek 132,964.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Tancer Mladen, Maribor, Borova vas 3,
razrešen 4. 7. 1997 in ponovno imenovan za
ravnatelja, ki zastopa z omejitvijo, da sklepa
pogodbe o najetju kreditov po sklepu sveta
šole, pravne posle v prometu z nepremičnina-
mi pa sklepa s soglasjem ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Ustanovitelj  odgovarja za obveznosti za-
voda samo do višine sredstev.
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Rg-204410
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01395 z dne 8. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa STIEFELKONIG, trgovina s čev-
lji, d.o.o., sedež: Tržaška cesta 53, 2000
Maribor pod vložno št. 1/10037/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
naslova, dejavnosti, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5748682
Sedež: 2000 Maribor, Šentiljska ce-

sta 49
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Selič Karmen, Celje, Ljubljanska
cesta 31, imenovana 15. 9.1997.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1998:
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 19200 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 19300 Proizvodnja obutve;36400 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-204411
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00234 z dne 10. 4. 1998
pri subjektu vpisa TIKO, podjetje za trgo-
vino, inženiring, kooperacijo in storitve,
d.o.o., sedež: Novorogoška 20, 2204 Mi-
klavž na Dravskem polju pod vložno
št. 1/03020/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, dejavnosti,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5427029
Firma: TIKO, družba za gradbeništvo,

trgovino, posredništvo in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1998:

45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 45450 Druga zaključna gradbe-
na dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-

mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji 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 stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in kr-
mo; 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 debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo 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 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo 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 industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na

drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Tr-
govina na drobno 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 iz-
delki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
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 hiš-
nimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s ku-
rivom; 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; 52710 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740
Druga popravila, d.n.; 60220 Storitve taksi-
stov; 60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74700 Čiščenje stavb.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-204414
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00387 z dne 10. 4. 1998
pri subjektu vpisa KONSTRUKTOR GRA-
TRANS, d.o.o., sedež: Sernčeva 8, 2000
Maribor pod vložno št. 1/06766/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme ustanovitelja in nov mandat zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5675065
Ustanovitelj: Konstruktor, splošno grad-

beno podjetje, d.d., Maribor, Sernčeva ulica
8, vstop 16. 9. 1992, vložek 10,367.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Turk Konrad, Maribor, Ulica heroja
Staneta 4, razrešen 18. 2. 1998 ter 19. 2.
1998 ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-204415
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01720 z dne 10. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa Osnovna šola Toneta Čufarja
Maribor, p.o., sedež: Zrkovska cesta 67,
2000 Maribor pod vložno št. 1/00510/00
vpisalo v sodni register tega sodišča organizi-
ranje javnega vzgojno-izobraževalnega zavo-
da, spremembo imena zavoda, imena ustano-
vitelja, dejavnosti, omejitev pooblastil zastop-
nika in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085284
Firma: Osnovna šola Toneta Čufarja

Maribor
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Ulica Heroja Staneta 1, vstop
5. 5. 1961, vložek 61,896.300 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Kuntner Helga, Maribor, Green-
wiška 10/a, razrešena 30. 6. 1997 in po-
novno imenovana za ravnateljico.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Ustanoviteljica  odgovarja za obveznosti
zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavo-
du zagotavlja za izvajanje javne službe.

Rg-204416
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02151 z dne 10. 4. 1998
pod vložno št. 1/10389/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev tuje po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 1252968
Firma: FRITZ PERLS INSTITUT FUR IN-

TEGRATIVE THERAPIE Gestalttherapie
und Kreativitatsforderung (FPI) gemein-
nutzige gmbH, Dusseldorf, Kuhlwetter-
strasse 49, Podružnica Maribor

Skrajšana firma: FRITZ PERLS INSTITUT
GmbH Dusseldorf, Kuhlwetterstrasse 49,
Podružnica Maribor

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Čufarjeva ulica 5
Ustanovitelji: Fritz Perls Institut fur ingra-

tive therapie, Gestaltherapie und Kreativi-
tatsforderung (FPI) gemeinnutzige GmbH,
Dusseldorf 40479, Nemčija, Kuhlwetter-
strasse 49, vstop 22. 12. 1997, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Heliodor Cvetko, Sveta Trojica, Zgor-
nja Senarska 5/c, imenovan 22. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1998:
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-204417
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01246 z dne 7. 4. 1998
pri subjektu vpisa HAAS-DOM, trgovsko in
gradbeno podjetje, d.o.o., sedež: Boho-
va 78, 2311 Hoče pod vložno
št. 1/08946/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, imena
ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5812607
Ustanovitelja: Haas Xaver Franz, izstop

1. 3. 1996; Haas GmbH & CO. Beteiligungs
KG, Falkenberg 84326, Nemčija, Ortsteil
Ruderfing, vstop 1. 3. 1996, vložek
5,420.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Sedonja Ludvik Dušan, Maribor, Pod
klancem 10, vstop 16. 4. 1993, vložek
520.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Sedonja Ludvik Dušan, imenovan
16. 4. 1993.

Rg-204419
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00343 z dne 7. 4. 1998
pod št. vložka 1/10354/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270443
Firma: BELL.FAG, proizvodnja, trgovi-

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

govornostjo
Sedež: 2204 Miklavž na Dravskem

polju, Ptujska cesta 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lepej Branko, Miklavž na

Dravskem polju, Nad izviri 73, vstop 2. 3.
1998, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Lepej Lidija, Miklavž na Drav-
skem polju, Ptujska cesta 11, vstop 2. 3.
1998, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lepej Branko, imenovan 2. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Lepej Lidija, imenovana 2. 3. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2872 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina

na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
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no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah
in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravi-
la pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

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 trgovine z orož-
jem in strelivom; pri dejavnosti pod šifro J
67.13, sme družba opravljati dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic; 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
posredovanje v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-204420
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02020 z dne 7. 4. 1998
pri subjektu vpisa GEM, podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., sedež: Fram 84,
2313 Fram, pod vložno št. 1/05511/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, družbe-
nikov, poslovnega deleža, dejavnosti, za-
stopnikov, uskladitev z zakonom o gospo-

darskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5608856
Firma: W-MAPRO, inženiring, pro-

izvodnja, trgovina, servis, d.o.o.
Skrajšana firma: W-MAPRO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kepe Evgen, izstop 21. 11.

1997; Žgalin Miroslav, Fram, Fram 84,
1. poslovni delež, vstop 5. 5. 1993, vložek
4.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Žgalin Miroslav, 2. poslovni delež, vstop
5. 5. 1993, vložek 4.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Žgalin Miroslav, 3. poslovni
delež, vstop 5. 5. 1993, vložek 1,492.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Kepe Evgen, razrešen 21. 11.
1997; direktor Žgalin Miroslav, imenovan
5. 5. 1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih
potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstvo; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvod-
nja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačil-
no in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apara-
tov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospo-
dinjskih aparatov in naprav; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fo-
tografske opreme; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov;3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-

ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stro-
ji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi 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 časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
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nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve, kartiranje;74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro G 52.488, se dopiše razen orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro K 74.14, ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanje v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-204421
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02058 z dne 7. 4. 1998
pri subjektu vpisa SEAL & TRADE, pro-
izvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 134, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03327/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, ak-
ta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5444144
Ustanovitelj: DIHTUNG & MASCHINEN-

RSATZTEIL-HANDELSGESSELSCHAFT,
m.b.H., izstop 10. 9. 1997; A & P BETEIL-
IGUNGSGESELLSCHAFT M.B.H., Graz
8010, Avstrija, Pestalozzistrasse 25, vstop
10. 9. 1997, vložek 1,501.370,50 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Belšak Franc, razrešen 13. 11.
1997; direktor Platovšek Boris, Maribor, Pri
opekarni 1, imenovan 13. 11. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998:
25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28520 Splošna mehanična de-
la; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 29240 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije.

Rg-204422
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01948 z dne 7. 4. 1998
pri subjektu vpisa HARTMAN, podjetje za
glasbeno založništvo, notranjo in med-
narodno trgovino, zastopanje, posredo-
vanje, svetovanje in proizvodnjo, d.o.o.,

sedež: Limbuška 15, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/02243/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova, osnovnega kapitala, družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5368855
Firma: HARTMAN, družba za glasbe-

no založništvo, trgovino, posredovanje,
svetovanje in proizvodnjo, d.o.o.

Sedež: 2000 Maribor, Krpanova uli-
ca 22

Osnovni kapital: 8,028.872,81 SIT
Ustanovitelj: Hartman Sonja, izstop

24. 11. 1997; Hartman Ervin, Maribor, Kr-
panova ulica 22, vstop 24. 11. 1997, vložek
8,028.872,81, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Hartman Sonja, razrešena 24. 11.
1997; direktor Hartman Ervin, imenovan
24. 11. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2211 Izdajanje kn-
jig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane sto-
ritve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in kr-
miljenje elektrike; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3230 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274

Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo  razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92521 Dejavnost muzejev; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

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 revi-
zijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K
74.14, ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanje v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-204423
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00229 z dne 7. 4. 1998
pod št. vložka 1/10377/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča prenos sedeža iz
Okrožnega sodišča v Murski Soboti, spre-
membo firme, sedeža, dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5938821
Firma: EURO-FINANC MARKETING,

družba za druge zavarovalne posle, d.o.o.
Skrajšana firma: EURO-FINANC MAR-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 3-5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gašpar Aleksander, Lenda-

va, Naselje Prekmurske brigade 10, vstop
4. 4. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gašpar Aleksander, imenovan 12. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Graf Josef, Graz 8010, Avstrija, Ru-
dolfstrasse 81/a, imenovan 12. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 67200
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro K 74.14, ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, pod
vložno št. 1/2235-00, s firmo E.F.M., druž-
ba za izobraževanje, d.o.o., s sedežem Len-
dava, Partizanska 47.

Rg-204424
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00183 z dne 7. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa BLEND, inženiring, export-im-
port, d.o.o., sedež: Vinarska 5, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/06859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, družbenika, dejavnosti, zastopni-
ka, akta o ustanovitvi in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5678544
Firma: BLEND, trgovina, posredništvo

in storitve, d.o.o.
Sedež: 2351 Kamnica, Stara ulica 3

– Jelovec
Ustanovitelj: Veselko Andrej, izstop 27. 1.

1998; Veselko Franc, Kamnica, Stara ulica
3 – Jelovec, vstop 27. 1. 1998, vložek
1,500.452 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Veselko Andrej, razrešen 27. 1. 1998;

direktor Veselko Franc, imenovan 27. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998:
40302 Distribucija pare in tople vode; 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 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje;74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
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 74.14, ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanje v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-204427
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00337 z dne 6. 4. 1998
pri subjektu vpisa METROFIN, tehnološki
inženiring, svetovanje in trgovina, d.o.o.,
sedež: Borštnikova ulica 5, Maribor, pod
vložno št. 1/03458/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5455871
Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1998: 2911

Proizvodnja motorjev in turbin, razen za leta-
la in motorna vozila; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvod-

nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apara-
tov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospo-
dinjskih aparatov in naprav.

Rg-204428
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00465 z dne 6. 4. 1998
pri subjektu vpisa JOSS, podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., sedež: Vinarska
ulica 45, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05542/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5601509
Sedež: 2000 Maribor, Sokolska uli-

ca 45
Dejavnost, izbrisana dne 6. 4. 1998: 5146

Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki.

Rg-204429
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00239 z dne 6. 4. 1998
pri subjektu vpisa VOGEL & NOOT, toplot-
na oprema, posredništvo in trgovina,
d.o.o., sedež: Svetozarevska 10, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09591/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5890306
Sedež: 2000 Maribor, Terčeva 12

Rg-204431
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00451 z dne 28. 4. 1998 pri
subjektu vpisa GIMNAZIJA IN SREDNJA
KEMIJSKA ŠOLA, sedež: Šolska ulica 16,
2342 Ruše, pod vložno št. 1/00065/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5085861
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Sitar Franc, razrešen 30. 12. 1997;
Kukovič Marjan, razrešen 28. 2. 1998, kot
pomočnik v. d. ravnatelja; ravnatelj Germič
Ljubo, Ruše, Kolodvorska 29/a, imenovan
1. 3. 1998.

Rg-204432
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00358 z dne 24. 4. 1998
pri subjektu vpisa TRŽNICA, podjetje za
upravljanje s tržnimi površinami in trgo-
vino, d.d., sedež: Vodnikov trg 5, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00134/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5015740
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dubravica Rade, razrešen 1. 3.
1998; direktor Kamenik Vojteh, Ruše, Uli-
ca Ruške čete 4, imenovan 1. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-204440
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00575 z dne 24. 4. 1998 pri
subjektu vpisa KONSTRUKTOR MI-
ZARSTVO, d.o.o., sedež: Smetanova 24,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03797/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
začetku stečaja, spremembo firme in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5481376
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Firma: KONSTRUKTOR MIZARSTVO,
d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dietner Zmagoslav, razrešen 21. 4.
1998; stečajni upravitelj Marin Dušan, Ma-
ribor, Štantetova 4, imenovan 21. 4. 1998.

Rg-204441
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00474 z dne 15. 4. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ANTO-
NA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA, se-
dež: Spodnja Polskava 240, 2331 Pra-
gersko, pod vložno št. 1/00215/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5090032
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1998:

6023 Drug kopenski potniški promet.

Rg-204444
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02099 z dne 15. 4. 1998
pri subjektu vpisa VIESSMANN, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Tržaška cesta
53, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09638/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova firme, os-
novnega kapitala, ustanovitelja, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5907047
Sedež: 2000 Maribor, Cesta XIV. divi-

zije 116/a
Osnovni kapital: 60,000.000 SIT
Ustanovitelj: VIESSMANN HOLDING AG,

izstop 11. 12. 1997; VIESSMANN HOLD-
ING INTERNATIONAL GMBH, Allendorf
35107, Nemčija, Allendorf, vstop 11. 12.
1997, vložek 60,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1998: 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.

Rg-204445
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01782 z dne 15. 4. 1998 pri
subjektu vpisa MLADINSKI DOM TONE
KOZEL MARIBOR, p.o., sedež: Letonjeva
5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00507/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča organiziranje javnega vzgojnoizo-
braževalnega zavoda, spremembo imena za-
voda, ustanovitelja, dejavnosti, podaljšanje
mandata zastopniku in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5050448
Firma: MLADINSKI DOM MARIBOR
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Okrajni ljudski odbor, izstop

24. 7. 1997; Vlada Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Gregorčičeva 20, vstop 24. 7. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Tolar Jožica, Maribor, Ljubljanska
1/a, razrešena 23. 10. 1995 in ponovno
imenovana za ravnateljico.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1998:
8023 Vzgoja in izobraževanje v dijaških do-
movih; 8531 Institucionalno socialno varstvo.

Rg-204447
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00112 z dne 16. 4. 1998

pri subjektu vpisa MARIBORSKE LE-
KARNE, n.sol.o., sedež: Tkalski prehod
4, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00578/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje delovne organi-
zacije v javni zavod, spremembo imena za-
voda, skrajšano ime zavoda, spremembo
naslova, dejavnosti, zastopnika in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5054419
Firma: JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD

MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR
Skrajšana firma: MARIBORSKE LE-

KARNE MARIBOR
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2000 Maribor, Zagrebška uli-

ca 91
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
28. 12. 1962, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Donko Leopold, razrešen 14. 1. 1998; di-
rektor Dermota Lovro, Maribor, Ljubljanska
ulica 19/a, razrešen 8. 8. 1996 in ponovno
imenovan za direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1998:
1586 Predelava čaja in kave; 2442 Pro-
izvodnja farmacevtskih preparatov; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
8520 Veterinarstvo.

Rg-204449
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01779 z dne 16. 4. 1998
pri subjektu vpisa FOTO SPRING DIA
ARHIV, trgovina, posredništvo, proizvod-
nja, gostinstvo in storitve, d.o.o., sedež:
Ruska ulica 10, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/09759/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5921481
Ustanovitelj: Novak Irena Silverija in No-

vak Lorna, obe izstopili 17. 9. 1997; Pušič
Mario, Maribor, Plečnikova 7, vstop 17. 9.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Novak Irena Silverija, razrešena 17. 9.
1997; direktorica Novak Lorna, razrešena
17. 9. 1997; direktor Pušič Mario, imenovan
17. 9. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 16. 4. 1998:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-204451
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02034 z dne 16. 4. 1998
pri subjektu vpisa PRESKER & PRESKER,
finance in trgovina, d.o.o., sedež: Bi-
striška cesta 3, 2319 Poljčane, pod vlož-
no št. 1/09309/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo poslovnih dele-
žev, dejavnosti in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5851726
Ustanovitelja: Presker Darja, vložek

1,386.652,50 SIT in Presker Borislav, vlo-
žek 154.072,50 SIT, oba Poljčane, Bistriš-
ka cesta 3, vstopila 28. 9. 1995, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1998:
61100 Pomorski promet; 61200 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 63220 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 71220 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 92621 Dejavnost marin.

Rg-204455
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00321 z dne 14. 4. 1998
pri subjektu vpisa DUMIDA AVTO, trgovi-
na in storitve, d.o.o., sedež: Kidričeva
16, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah,
pod vložno št. 1/09910/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5938678
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Zdravkovič Miodrag, razrešen 27. 2.
1998; prokurist Kotnik Ivan, Maribor, Kar-
deljeva 60, imenovan 27. 2. 1998.

Rg-204460
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00031 z dne 15. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa GIGA, družba za gradbeništvo,
trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o., se-
dež: Jadranska cesta 27, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/08994/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5822351
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Klemenc Srečko, razrešen 14. 10.
1997; direktor Hren Stanislav, Celje, Zvez-
na ulica 11, imenovan 14. 10. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-204462
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00449 z dne 14. 4. 1998
pri subjektu vpisa SREDNJA TRGOVSKA
ŠOLA, sedež: Mladinska ulica 14, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00242/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statusa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5086744
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Srša Žnidarič Irena, Maribor, Gro-
harjeva ulica 11, razrešena 16. 5. 1996
kot v. d. ravnateljice in imenovana za ravna-
teljico, ki zastopa brez omejitev.
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Rg-204463
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01692 z dne 15. 4. 1998 pri
subjektu vpisa PAMAKS, družba za pro-
izvodnjo električnih delov, storitev in tr-
govina, d.o.o., sedež: Zgornji Duplek
82/b, 2241 Spodnji Duplek, pod vložno
št. 1/09554/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, zastop-
nikov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5890462
Ustanovitelj: Senčar Konrad, izstop

18. 8. 1997; Merdaus David, Maribor, Tr-
čova 223, vstop 18. 8. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Senčar Konrad, razrešen 18. 8. 1997;
direktor Merdaus David, imenovan 18. 8.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-204466
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01442 z dne 15. 4. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA KLA-
VORE MARIBOR, p.o., sedež: Šterkljeva
31, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00628/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča organiziranje vzgojno izobraže-
valnega zavoda, spremembo imena zavo-
da, imena ustanovitelja, dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5085322
Firma: OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLA-

VORE MARIBOR
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop 3. 7.
1997, vložek 184,383.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Ustanoviteljica  odgovarja za obveznosti
zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavo-
du zagotavlja za izvajanje javne službe.

Rg-204469
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01723 z dne 15. 4. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR,
p.o., sedež: Ul. borcev za severno mejo
16, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00798/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča organiziranje javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda, spremembo ime-
na zavoda, imena ustanovitelja, dejavnosti,
zastopnikov in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5197449
Firma: OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA

SEVERNO MEJO MARIBOR
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
29. 2. 1980, vložek 298,873.141 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-
trovič Črtomir, razrešen 31. 12. 1996 kot
pomočnik ravnatelja; ravnatelj Lampreht Raj-
mund, Maribor, Ul. herojev Mašere in Spa-
siča 1, razrešen 24. 5. 1995 in ponovno
imenovan za ravnatelja, ki zastopa brez ome-
jitev v okviru dejavnosti šole.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Ustanoviteljica  odgovarja za obveznosti
zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavo-
du zagotavlja.

Rg-204470
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01983 z dne 23. 4. 1998
pri subjektu vpisa MIKRODATA podjetje
za proizvodnjo in trženje računalniške
opreme, d.o.o., sedež: Partizanska ce-
sta 17, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00891/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova firme, druž-
benikov in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5274109
Sedež: 2000 Maribor, Meljska cesta 36
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., izstop 3. 6. 1997; In-
fond-stolp Pid, d.d., izstop 1. 10. 1997;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, d.d., izstop 1. 10. 1997;
Slovenski odškodninski sklad, d.d., izstop
1. 10. 1997; Mikrodata, podjetje za pro-
izvodnjo in trženje računalniške opreme,
d.o.o.,Maribor, Meljska cesta 36, vstop
1. 10. 1997, vložek 628.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Snoj Kurent Biljana, Maribor, Pleč-
nikova 9, imenovana 12. 11. 1997.

Rg-204471
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00077 z dne 23. 4. 1998
pri subjektu vpisa M.P.P. STP podjetje za
storitve, trgovino, usposabljanje in za-
poslovanje invalidnih oseb, d.o.o., sedež:
Ptujska cesta 184, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09869/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5943477
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije za

razvoj, d.d., izstop 10. 7. 1997; ISS servisy-
stem, storitve in trgovina, d.o.o., Maribor,
Kopitarjeva 5, vstop 10. 7. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-204473
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00393 z dne 23. 4. 1998
pri subjektu vpisa NOVA KREDITNA BAN-
KA MARIBOR, d.d., Maribor, Področje
Nova Gorica, sedež: Kidričeva 11, 5101
Nova Gorica, pod vložno št. 1/09242/11
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5860580028
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Trošt Niko, razrešen 26. 11. 1997;
direktor Nemec Zoran, razrešen 31. 12.
1997; direktor Lovrič Bojan, Nova Gorica –
Pristava, Kostanjeviška cesta 21, imenovan
1. 1. 1998.

Rg-204475
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00410 z dne 24. 4. 1998 pod
št. vložka 1/10394/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega izobra-
ževalnega zavoda s temile podatki:

Matična št.: 1278096
Firma: VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA

GOSTINSTVO MARIBOR
Skrajšna firma: VSŠG Maribor
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2000 Maribor, Maistrova uli-

ca 5
Ustanovitelji: Vlada Republike Slovenije,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 29. 1.

1998; Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, vstop 29. 1. 1998; Občina Ro-
gaška Slatina, Rogaška Slatina, Izletniška 2,
vstop 29. 1. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Velnar Marijan, Maribor, Kovačeva 10,
imenovan 29. 1. 1998, zastopa kot v.d. di-
rektorja, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1998:
5530 Gostinske storitve prehrane, 80301
Višješolsko izobraževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Ustanoviteljica in soustanoviteljici  odgo-
varjajo za obveznosti šole v skladu s pogod-
bo o zagotavljanju razmer za ustanovitev in
delovanje javnega izobraževalnega zavoda
višje strokovne šole za gostinstvo z dne
27. 1. 1998.

Rg-204476
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01832 z dne 22. 4. 1998 pri
subjektu vpisa AVTO-FIŠER trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., sedež: Cesta XIV.
divizije 86, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05918/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo poslovnih deležev,
dejavnosti, tipa zastopnika, zastopnikov,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5650445
Ustanovitelja: Fišer Vesna, vložek

600.000 SIT in Fišer Zlatko, vložek 300.000
SIT, oba Maribor, Vrablova 68, vstopila
19. 3. 1992, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Fišer Vesna, imenovana 24. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Fišer Ana, Maribor, Vrablova 68, razrešena
24. 10. 1997 in imenovana za prekuristko,
direktor Fišer Zlatko, razrešen 24. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
razervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-204477
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01938 z dne 22. 4. 1998 pri
subjektu vpisa PROTECT, podjetje za va-
rovanje in trgovino, p.o. sedež: Gregorči-
čeva ulica 21, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01710/00 vpisalo v sodni register te-
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10, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/08875/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5801249
Ustanovitelj: Finea, d.o.o., izstop 16. 10.

1997; Finea Holding, d.o.o., Polenšak, Po-
lenci 45, vstop 16. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-204480
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00490 z dne 22. 4. 1998 pod
št. vložka 1/10380/00 vpisalo v sodni reg-
ister tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277871
Firma: KOMP-ŠPED podjetje za trgovi-

no, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMP-ŠPED, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Uremović Šime, Maribor, Uli-

ca Veljka Vlahoviča 69, vstop 3. 4. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Uremović Šime, imenovan 3. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ure-
mović Goran, Maribor, Ulica Veljka Vlahovi-
ča 69, imenovan 3. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52410 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 74120 Računovodske, knjigo-

vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo  razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov, pri dejavnosti pod šifro J
67.130 sme družba opravljati dejavnost za-
stavljalnic in menjalnic, 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 posredo-
vanje v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-204483
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00545 z dne 24. 4. 1998 pri
subjektu vpisa DOLCE VITA proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Gorke-
ga 41, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09107/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova firme, naslo-
va ustanovitelja in zastopnika, dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5834767
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska uli-

ca 2
Ustanovitelj: Marković Zoran, Maribor,

Slovenska ulica 2, vstop 11. 2. 1994, vlo-
žek 136,722.088,80 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1998:
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladole-
da; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-204484
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01971 z dne 20. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ROMANCA podjetje za go-
stinstvo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Borštnikova 79, 2311 Maribor, pod
vložno št. 1/02865/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo poštne števil-
ke naslova družbe, družbenikov poslovnega
deleža, naslova ustanovitelja in zastopnika,
dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti, s temile
podatki:

Matična št.: 5421039
Sedež: 2000 Maribor, Borštnikova 79
Ustanovitelj: Mohorič Ermin, izstop

25. 11. 1997; Mohorič Katarina, Maribor,
Borštnikova ulica 79, vstop 25. 9. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mohorič Ermin, razrešen 25. 11.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1998:
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242

ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, osnovne-
ga kapitala, družbenikov, dejavnosti, omeji-
tev zastopanja, člane nadzornega sveta in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5198798
Firma: PROTECTOR družba za stori-

tve, d.d.
Skrajšana firma: PROTECTOR d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 40,309.000 SIT
Ustanovitelji: Varnost, delovna organiza-

cija za fizično in tehnično varovanje premo-
ženja, o.sub.o., Ljubljana TOZD Varovanje
premoženja Maribor-Rotovž, o.sub.o., izstop
8. 1. 1997; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 8. 1. 1997, vložili 8,471.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo; udeleženci in-
terne razdelitve, vstopili 8. 1. 1997, vložili
8,062.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja-
jo; Slovenski odškodninski sklad Ljubljana,
Mala ulica 5, vstop 8. 1. 1997, vložek
4,031.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Mejna ulica 5,  vs-
top 8. 1. 1997, vložek 4,031.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Slovenska razvoj-
na družba, Ljubljana, Dunajska 160, vstop
8. 1. 1997, vložek 15,714.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podgornik Zdravko, Maribor, Knafel-
čeva ulica 26, razrešen 10. 2. 1997 in po-
novno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Peserl Zvonko,
Gerečnik Ivan, Dobrina Renata in Šulc Mar-
tin, vsi vstopili 8. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1998:
5551 Storitve menz; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 sme druž-
ba opravljati dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanje v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo števil-
ka LP 01081/00718-1997/KJ z dne
20. 11. 1997.

Rg-204479
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01887 z dne 21. 4. 1998 pri
subjektu vpisa FINEA M & A prodaja in
vrednotenje podjetij, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Ulica Vita Kraigherja
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Trgovina na drobno z oblačili; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se do-
piše razen z orožjem in strelivom.

Rg-204485
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01826 z dne 20. 4. 1998
pri subjektu vpisa TRŽNICA podjetje za
upravljanje s tržnimi površinami in trgo-
vino, d.d., sedež: Vodnikov trg 5, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00134/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča predloži-
tev zapisnika skupščine delniške družbe in
spremembo članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5015740
Člani nadzornega sveta: Užmah Jože, Gli-

šič Darja in Gselman Anastazija, izstopili
6. 11. 1997 ter Černčič Konrad in Gut-
man-Kobal Zlatka, vstopila 6. 11. 1997, Ži-
žek Milan, vstopil 26. 9. 1997.

Dne 20. 4. 1998 se vpiše predložitev za-
pisnika 1. skupščine delniške družbe z dne
6. 11. 1997.

Rg-204486
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01957 z dne 17. 4. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA IVANA
CANKARJA MARIBOR, p.o., sedež: Can-
karjeva ulica 5, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/00031/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča organiziranje javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda, spremembo
imena zavoda, imena ustanovitelja, dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085098
Firma: Osnovna šola Ivana Cankarja

Maribor
Ustanovitelj:Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop 8. 7.
1997, vložek 18,297.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Ustanovitelj  odgovarja za obveznosti za-
voda samo do višine sredstev.

Rg-204487
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/02147 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa KREKOVA BANKA, d.d., se-
dež: Slomškov trg 18, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/07498/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5706491

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gu-
zej Anton, razrešen 1. 1. 1998; članica
uprave Ozvaldič Danica, Maribor, Kettejeva
ulica 25, razrešena 1. 1. 1998 in imenova-
na za predsednico uprave, ki zastopa banko
skupaj s članom uprave za dobo enega leta;
član uprave Špilak Štefan, Velika Polana,
Velika Polana 24, razrešen 1. 1. 1998 in
ponovno imenovan za člana uprave, ki za-
stopa banko skupaj s predsednico uprave
za dobo enega leta.

Rg-204488
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00113 z dne 20. 4. 1998 pri
subjektu vpisa VESNA podjetje za akumu-
latorsko dejavnost, d.d., sedež: Einspie-
lerjeva ulica 31, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/00892/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev zapisnika skupšči-
ne delniške družbe, spremembo članov nad-
zornega sveta in sklep o povečanju osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5040973
Člani nadzornega sveta: Žnidarčič Sonja,

Pajek Janez, Schaffer Barbara in Špiler Kaja,
vsi izstopili 22. 1. 1998 ter Zovko Nikola,
Boban Josip, Križaj Matjaž in Grudelj Mari-
jan, vstopili 22. 1. 1998.

Dne 20. 4. 1998 se vpiše predložitev za-
pisnika 4. skupščine delniške družbe z dne
22. 1. 1998 in sklep skupščine, da se os-
novni kapital družbe poveča od dosedanjih
427,272.000 SIT na 488,805.000 SIT.

Rg-204489
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00496 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa HAFTER storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Flisova 73,
2311 Hoče, pod vložno št. 1/07089/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
sodišča o začetku stečaja in spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5705959
Firma: HAFTER storitveno in trgovsko

podjetje, d.o.o., – v stečaju
Skrajšana firma: HAFTER d.o.o., – v ste-

čaju
Dne 17. 4. 1998 se vpiše sklep tega so-

dišča o začetku stečajnega postopka, opr.
št. St 38/97, z dne 1. 4. 1998.

Rg-204490
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00479 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa PIK SENIOR podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Ulica krajleviča Marka 5, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/07024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep sodišča o
začetku stečaja, spremembo firme in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5701589
Firma: PIK SENIOR podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o. – v
stečaju

Skrajšana firma: PIK SENIOR, d.o.o., – v
stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brlič Franc, razrešen 30. 3. 1998;
stečajni upravitelj Marin Dušan, Maribor,
Štantetova 4, imenovan 30. 3. 1998.

Dne 17. 4. 1998 se vpiše sklep tega so-
dišča o začetku stečajnega postopka, opr.
št. St 5/98, z dne 30. 3. 1998.

Rg-204492
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01609 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa VZGOJNI ZAVOD SLIVNICA
PRI MARIBORU, p.o., sedež: Polanska ce-
sta 6, 2312 Orehova vas, pod vložno
št. 1/00063/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča organiziranje javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda, spremembo imena za-
voda, imena ustanovitelja, dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5050405
Firma: VZGOJNI ZAVOD SLIVNICA PRI

MARIBORU
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije,

Izvršni svet Skupščine RS, Maribor, vstop
25. 6. 1980.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Jelšek Marjan, Rače, Mariborska ce-
sta 19, imenovan 6. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1998:
8023 Vzgoja in izobraževanje v dijaških do-
movih; 8531 Institucionalno socialno varstvo.

Ustanovitelj  odgovarja za obveznosti zavo-
da, ki so povezane z izvajanjem javne službe.

Rg-204493
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01809 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MAKSA
DURJAVE, sedež: Ruška cesta 15, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00026/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča organiziranje
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda,
spremembo imena zavoda, imena ustanovi-
telja, dejavnosti, podaljšanje mandata zastop-
niku in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085209
Firma: OSNOVNA ŠOLA MAKSA DUR-

JAVE MARIBOR
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop 3. 7.
1997, vložek 57,614.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Kasjak Marijan, Maribor, Klinetova 8,
razrešen 29. 6. 1997 in ponovno imenovan
za ravnatelja, ki zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Ustanoviteljica  odgovarja za obveznosti
zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavo-
du zagotavlja.

Rg-204495
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01982 z dne 20. 4. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA BOJANA
ILICHA, p.o., sedež: Mladinska ulica 13,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00113/00
vpisalo v sodni register tega sodišča organi-
ziranje javnega vzgojno izobraževalnega za-
voda, spremembo imena zavoda, imena usta-
novitelja, dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085110
Firma: OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILI-

CHA MARIBOR
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
31. 3. 1992, vložek 74,823.688,10 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Ustanovitelj  odgovarja za obveznosti za-
voda samo do višine sredstev.
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Rg-204496
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02073 z dne 20. 4. 1998
pri subjektu vpisa IUS CONSULTING,
družba za poslovno, finančno in zava-
rovalno svetovanje, d.o.o., s t.d., se-
dež: Trg svobode 3, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05212/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5616859
Firma: ZAVAROVALNO-POSLOVNI IN-

ŠTITUT, d.o.o., s t.d.
Skrajšana firma: ZPI, d.o.o., s t.d.
Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1998:

73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja.

Rg-204497
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02050 z dne 20. 4. 1998
pri subjektu vpisa GOZDNO GOSPO-
DARSTVO MARIBOR, d.d., sedež: Tyrše-
va ulica 15, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00711/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
delniške družbe, spremembo članov nad-
zornega sveta in nov mandat zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5150701
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Trafela Emilijan, Ptuj, Mežanova 4,
razrešen 12. 12. 1997 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Supe Marcel in
Urnaut Stanko, izstopila 12. 12. 1997 ter
Melavc Daniel in Goričan Edvard, vstopila
12. 12. 1997.

Dne 20. 4. 1998 se vpiše predložitev za-
pisnika 1. skupščine delniške družbe z dne
12. 12. 1997.

Rg-204498
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00288 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa JACK POINT podjetje za
organiziranje in izvajanje iger za zabavo,
d.o.o., sedež: Mlinska ulica 1, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/03507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov, poslovnega deleža in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5466440
Ustanovitelj: COIN IN FREIZEITGESTAL-

TUNGSGESELLSCHAFT, M.B.H. Graz,
8020 Avstrija, Karlauerstra. 11, vstop
22. 12. 1990, vložek 1,758.422,90 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; MERX HOLD-
ING, d.o.o., izstop, 30. 1. 1996; RADEN-
SKA – ZDRAVILIŠČE, podjetje za zdravstvo,
turizem in gostinstvo, d.o.o., izstop 30. 1.
1996.

Rg-204499

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/02067 z dne 21. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ABECEDARIJA, svetovanje,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Gregor-
čičeva ulica 13, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/01998/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnega deleža, naslova ustanoviteljice in
zastopnice, dejavnosti, zastopnikov, tipa za-
stopnika in družbene pogodbe  s temile po-
datki:

Matična št.: 5380111
Ustanovitelja: Veble Barbara, vstop

15. 2. 1990 in Veble Dušan, vstop 20. 11.
1997, oba Pekre-Limbuš, Lackova cesta
99/a, vložila po 825.793,50 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Veble Barbara, razrešena 20. 11.
1997 in imenovana za prokuristko; direktor
Veble Dušan, imenovan 20. 11. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, to-
bačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 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 brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanje v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-204501

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01954 z dne 17. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA SVETA TROJI-
CA, p.o., sedež: Meznaričeva 1, 2235 Sve-
ta Trojica, pod vložno št. 1/00531/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje v javni vzgojnoizobraževalni zavod,
spremembo imena zavoda, imena ustanovite-
lja, dejavnosti in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5084024
Firma: JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽE-

VALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA SVETA
TROJICA

Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Občina Lenart, Lenart v Slo-

venskih Goricah, vstop 29. 12. 1973.
Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1998:

80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje.

Ustanovitelj  odgovarja za obveznosti za-
voda, ki so nastale ob opravljanju dejavnosti
kot javne službe subsidiarno, do višine usta-
novitvenega kapitala.

Rg-204500
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01861 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DRAGA
KOBALA, p.o., sedež: Tolstojeva ulica 3,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00123/00
vpisalo v sodni register tega sodišča organi-
ziranje javnega vzgojnoizobraževalnega za-
voda, spremmebo imena zavoda, imena usta-
novitelja, dejavnosti, podaljšanje mandata za-
stopnika in uskalditev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085250
Firma: OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBA-

LA MARIBOR
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop 3. 7.
1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Horvat Anton, Maribor, Regentova 12,
razrešen 1. 7. 1997 in ponovno imenovan
za ravnatelja, ki zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje.

Ustanoviteljica  odgovarja za obveznosti
zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavo-
du zagotavlja.
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