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Sodni register

KOPER

Rg-200533
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00169 z
dne 9. 12. 1997 pri subjektu vpisa
MARKETING GALEB, d.o.o., Podjetje za
trgovino, svetovanje in marketing, Izola,
Polje 5i, sedež: Polje 5i, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/00783/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in deležev, spremembo imena družbe-
nika, spremembo naslovov družbenikov,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5300517
Ustanovitelji: Paliska Ivan, Izola, Šared

26e, vložil 576.429 SIT, Čačić Mile, Izola,
Cesta v Pregavor 11, vložil 801.277 SIT,
Grom Bojan, Koper, Milana Spasiča 13, vlo-
žil 1,669.327 SIT, Jovanović Marjan, Izola,
Cankarjev drevored 4, vložil 1,759.267 SIT,
Orel Viljem, Koper, Beblerjeva 5, vložil
2,016.820 SIT, Pukl Franc, Izola, Ferda
Bidovca 7, vložil 576.429 SIT, Radujko Jo-
žica, Izola, Razgled 4, vložila 1,280.953
SIT, Stopar Irena, Ankaran, Regentova 6,
vložila 722.240 SIT, in Bavčar Vojko, Ko-
per, Trg revolucije 10, vložil 825.806 SIT,
ki so vstopili 7. 11. 1989, Valenčič Danica,
Izola, Prisojna pot 7, vložila 738.592 SIT, in
Brkljača Željko, Koper, Partizanska 5, vložil
576.429 SIT, ki sta vstopila 6. 9. 1990,
Flajs Valter, Tolmin, Soča 26, vložil
1,280.953 SIT, ki je vstopil 12. 4. 1991, in
Vadnjal Mateja, Portorož, Podvozna 30, vlo-
žila 802.640 SIT, ki je vstopila 1. 3. 1992 –
odgovornost: ne  odgovarjajo; Vehovec Mar-
jan, izstopil 22. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-

riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
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; 6110
Pomorski promet; 6322 Druge pomožne

dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 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; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92621 Dejavnost
marin; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice; 74.12: razen re-
vizijske dejavnosti.

Rg-200535
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00458 z
dne 3. 12. 1997 pri subjektu vpisa INGAL,
d.o.o., Podjetje za investicije, inženi-
ring, marketing, organizacijo in sveto-
vanje, Izola, Polje 5i, sedež: Polje 5i,
6310 Izola, pod vložno št. 1/00811/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter prokurista s
temile podatki:

Matična št.: 5314461
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Orel Viljem, Koper, Beblerjeva 5, ime-
novan 25. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
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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; 6110 Pomorski pro-
met; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem 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; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 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; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92621 Dejavnost marin.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice; 74.12: razen re-
vizijske dejavnosti.

Rg-202460
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00402 z
dne 4. 2. 1998 pri subjektu vpisa PRETTI
EXPORT-IMPORT, trgovina in storitve,
d.o.o., Il. Bistrica, Vojkov dr. 14, sedež:
Vojkov drevored 14, 6250 Ilirska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/02576/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža in zastopnikov, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo in uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5534216
Firma: PRETTI EXPORT-IMPORT, trgo-

vina in storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica,
Ul. N. Tesla 5

Skrajšana firma: PRETTI EXPORT-
-IMPORT, d.o.o., Ilirska Bistrica

Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Ulica N.
Tesla 5

Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelja: Brozina Vilma, vstopila

14. 10. 1991, in Brozina Vinko, vstopil
15. 2. 1993, oba iz Rupe, Hrvaška, Rupa
42, vložila po 758.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bro-
zina Vinko, razrešen 29. 1. 1998 kot ko-
mercialni direktor in imenovan za prokuri-
sta.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 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; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah z živili; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-203280
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00731 z
dne 18. 3. 1998 pri subjektu vpisa RADIO
MORJE AUDIO STUDIO, d.o.o., sedež: Po-
lje 5i, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/02019/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5493048
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bohinec Aleš, razrešen 30. 7. 1996;
direktor Krebelj Aleksander, Izola, Kraška
ul. 2a, imenovan 30. 7. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1998: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega za-
pisa; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomu-
nikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92712 Dejavnost igralnic.

Pri dejavnosti 92.712 – Dejavnost igral-
nic, opravlja družba dejavnost: samo igralni
avtomati zunaj igralnic.

Rg-203506
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00724 z
dne 12. 3. 1998 pri subjektu vpisa
JAVOR-STOLARNA, proizvodnja pohiš-
tva, d.o.o., Bač, sedež: Bač 6253 Kne-
žak, pod vložno št. 1/01661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5438969
Sprememba akta o ustanovitvi (prečišče-

no besedilo) z dne 13. 6. 1996.

Rg-203517
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01200 z
dne 30. 3. 1998 pri subjektu vpisa
DAMARO UVOZ & IZVOZ, trgovina, za-
stopništvo in marketing, d.o.o., Koper,
sedež: Gažon 2c, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/04807/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 79 / 26. 11. 1998 / Stran 7191

firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5842263
Firma: DAMARO, uvoz & izvoz, trgovi-

na, zastopništvo in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: DAMARO, uvoz & iz-

voz, d.o.o.
Sedež: 6274 Šmarje, Gažon 2c
Dejavnost, vpisana 30. 3. 1998: 2741

Proizvodnja plemenitih kovin; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5273 Popravilo ur, nakita; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-204351
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00090 z
dne 15. 4. 1998 pri subjektu vpisa DEJ –
ekonomsko svetovanje in razvoj, d.o.o.,
Postojna, sedež: Vojkova 12, 6230 Po-
stojna, pod vložno št. 1/02526/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, osnovnega kapitala, zastopni-
kov in pooblastil ter akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5530679
Osnovni kapital: 65,453.000 SIT
Ustanoviteljica: DEJ2, Ekonomsko sve-

tovanje in razvoj, d.o.o., Stari trg pri Ložu,
Cesta notranjskega odreda 2, izstop
29. 11. 1996; Žnidaršič Kranjc Alenka, Po-
stojna, Vojkova 12, vstop 29. 11. 1996,
vložek 65,453.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žni-
daršič Kranjc Alenka, razrešena 29. 11.
1996 kot svetovalka in imenovana za direk-
torico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi (prečišče-
no besedilo) z dne 29. 11. 1996.

Rg-204370
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00185 z

dne 3. 4. 1998 pod št. vložka 1/05426/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1271156
Firma: MALI PRINC, gostinstvo,

uvoz-izvoz, transport, gradbeništvo,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 109
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Huremović Hamzo, Seža-

na, Cesta na Lenivec št. 18, vstop 10. 2.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Huremović Hamzo, imenovan 10. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 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 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; 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; 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-
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no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice,
pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta re-
vizijska dejavnost.

Rg-204859
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01644 z
dne 6. 4. 1998 pri subjektu vpisa TOKIS,
proizvodnja organskih kislin in soli,
d.o.o., Ilirska Bistrica, Vojkov drevored
14, sedež: Vojkov drevored 14,
6250 Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 1/01787/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5455367
Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 01412

Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih sto-
ritev; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvod-
nja mlečnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 2413 Proizvod-
nja drugih anorganskih osnovnih kemikalij;

2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2441 Proizvodnja farmacevt-
skih surovin; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 40301 Proizvodnja
pare in tople vode; 40302 Distribucija pare
in tople vode; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim 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 nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 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;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;

74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistil-
nih naprav.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: razen revizijske dejavnosti.

Čistopis družbene pogodbe z dne
15. 12. 1997.

Rg-205147
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00308 z
dne 4. 5. 1998 pri subjektu vpisa MD
MARKETING, turistično in gostinsko
podjetje, d.o.o., Koper, sedež: Ljubljan-
ska 2a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00890/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo sedeža,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
spremembo naslova družbenika in dejav-
nosti ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5324882
Sedež: 6000 Koper, Obrtniška 24
Osnovni kapital: 8,920.000 SIT
Ustanovitelj: Mahnič Darko, Kozina, Bo-

rova 4, Hrpelje, vstop 28. 12. 1989, vlo-
žek 8,920.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
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usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,

nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 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; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvo, opravlja družba dejavnost: samo me-
njalnice.

Rg-205149
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00837 z
dne 21. 4. 1998 pri subjektu vpisa
PROTECO, trgovina, proizvodne in ko-
mercialne storitve, d.o.o., Koper, sedež:
Mladinska 8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03512/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5682711
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hladnik Svarun, razrešen 16. 9.
1996; direktor Dragojević Slavko, Ankaran,
Hrvatini 188a, imenovan 16. 9. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-205154
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01197
zdne 20. 4. 1998 pri subjektu vpisa IN-
GAL, d.o.o., Podjetje za investicije, inže-

niring, marketing, organizacijo in sveto-
vanje, Izola, Polje 5i, sedež: Polje 5i,
6310 Izola, pod vložno št. 1/00811/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in deležev ter spre-
membo pooblastil zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5314461
Ustanovitelji: MARKETING GALEB,

d.o.o., Izola, Elvire Vatovec 4, vložil 60.158
SIT, vstopil 17. 11. 1992, ter Paliska Ivan,
Izola, Šared 26e, vložil 15.039,50 SIT, Ča-
čić Mile, Izola, Cesta v Pregavor 11, vložil
105.276,70 SIT, Grom Bojan, Koper, Ul.
Milana Spasiča 13, vložil 180.474,40 SIT,
Radujko Jožica, Izola, Razgled 4, vložila
150.395,30 SIT, Stopar Irena, Ankaran,
Regentova 6, vložila 82,717,40 SIT, Bav-
čar Vojko, Koper, Trg revolucije 10, vložil
45.118,60 SIT, Brkljača Željko, Koper, Par-
tizanska c. 5a, vložil 82.717,40 SIT, Flajs
Valter, Tolmin, Soča 26, vložil 150.395,30
SIT, Orel Viljem, Koper, Beblerjeva 5, vložil
300.791,60 SIT, Jovanović Marjan, Izola,
Cankarjev drevored 4, vložil 248.152 SIT,
Pukl Franc, Izola, Ul. Ferda Bidovca 7, vlo-
žil 67.677,90 SIT, in Vadnjal Mateja, Ljub-
ljana, Cesta v Zeleni log 32, vložila
15.039,50 SIT, ki sovstopili 19. 12. 1996
– odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Flajs Valter, ki od 19. 12. 1996 za-
stopa družbo brez omejitev, pri posameznih
poslih, katerih vrednost presega nominalni
znesek osnovnega kapitala družbe, in inve-
sticijah, katerih vrednost presega 5.000
DEM (pettisoč nemških mark) v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije, sopodpisnik tudi prokurist.

Rg-205155
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01204 z
dne 18. 5. 1998 pri subjektu vpisa ŠU &
CO, Podjetje za ekonomske in organiza-
cijske storitve ter trgovino, d.o.o., Piran,
sedež: Trg 1. maja 3, 6330 Piran, pod
vložno št. 1/01174/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti
in uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5380103
Osnovni kapital: 2,327.000 SIT
Ustanovitelja: Šuto Ivo in Šuto Žiga, oba

iz Pirana, Trg 1. maja 3, vstopila
22. 12. 1989, vložila po 1,163.500 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 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; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
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Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-

gih lokalih; 5551 Storitve menz; 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; 6030 Ce-
vovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 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.; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

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

Rg-205160
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01230 z
dne 18. 5. 1998 pri subjektu vpisa ARSAL
– trgovina in turizem, d.o.o., Koper, se-
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dež: Istrska cesta 95b, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04324/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
prokurista ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5832101
Sedež: 6000 Koper, Vanganelska 10
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Šakić Sead, razrešen 23. 12. 1996;
prokuristka Bratož Mirjana, Koper, Kozlovi-
čeva 3, imenovana 23. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
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;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-

mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
dejavnost: samo menjalnice, zatavljalnice.

Rg-205175
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00601 z
dne 7. 5. 1998 pri subjektu vpisa ZABREG
– Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,
Šmarje pri Kopru, sedež: Šmarje pri Ko-
pru 13, 6274 Šmarje pri Kopru, pod vlož-
no št. 1/02864/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5579988
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Savarin Bruno, razrešen 10. 4. 1997;
direktor Marušič Silvo, Izola, Osojna pot 4,
Jagodje, imenovan 10. 4. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-205177
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00678
zdne 18. 5. 1998 pri subjektu vpisa
RIBBONS EXPORT, trgovina in marke-
ting, d.o.o., sedež: Pristaniška 14, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04781/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, družbenice
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in zastopnice ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5862388
Firma: PRIMGROS, trgovina in marke-

ting, d.o.o.
Skrajšana firma: PRIMGROS, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska b. št.
Ustanoviteljici: Cesari Andrea, izstop 7. 3.

1997; Rupel Nataša, Koper, Semedela 11,
vstop 7. 3. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cesari Andrea, in prokuristka Rač-
nik Irena, razrešeni 9. 5. 1997; direktorica
Rupel Nataša, imenovana 9. 5. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 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; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;

5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 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; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod ši-
fro 67.13 – Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom opravlja
družba dejavnost: samo menjalnice, zastav-
ljalnice.

Rg-205179
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00720 z
dne 18. 5. 1998 pri subjektu vpisa FAMILY
SHOP – Trgovina, turizem in storitve,
d.o.o., Koper, sedež: Čevljarska 27,
6000 Koper, pod vložno št. 1/01856/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in deleža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5654777
Osnovni kapital: 40,853.000 SIT
Ustanovitelj: Cavallaro Alfredo, Bresso,

Milano, Via Domizoni 51, vstop
16. 9. 1992, vložek 38,197.100 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.
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Rg-205184
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01383 z
dne 4. 5. 1998 pri subjektu vpisa VVZ MIŠ-
KOLIN IN ŠTANJEL, sedež: Štanjel 59a,
6222 Štanjel, pod vložno št. 1/04145/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti, zastopnice, akta o usta-
novitvi in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5764530
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Rener Mirjam, razrešena 13. 10.
1997; direktorica Hočevar Mateja, Štanjel
39, imenovana 13. 10. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi (prečišče-
no besedilo) in statuta z dne 26. 1. 1998.

Rg-205189
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00364 z
dne 8. 5. 1998 pri subjektu vpisa AR – pod-
jetje za inženiring, svetovanje in promet z
nepremičninami, d.o.o., sedež: Kettejeva
1, 6000 Koper, pod vložno št. 1/02858/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, družbenikov in poslovnih dele-
žev ter zastopnikov, uskladitev in spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5580218
Firma: AR – podjetje za gradbeništvo,

inženiring in trgovino, d.o.o.
Ustanovitelj: Zabukovec Marica in Zabu-

kovec Branislav, izstopila 23. 2. 1998; Ša-
bani Hazariljaz, Ajdovščina, Tovarniška ce-
sta 2, vstop 23. 2. 1998, vložk 1,520.069
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorji Zabukovec Marica, Zabukovec Bra-
nislav in Zabukovec Igor, razrešeni 23. 2.
1998; direktor Kazimoski Ramadan, Nova
Gorica, Ul. Toma Brejca 11, Kromberg, ki
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist
Šabani Hazariljaz, imenovana 23. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
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; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
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in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

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

Rg-205190
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00460 z
dne 4. 5. 1998 pod št. vložka 1/05435/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1277863
Firma: TRANSAVTO OKAP, cestni pre-

vozi, posredništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TRANSAVTO OKAP,

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

govornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Tržaška 61
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: TRANSAVTO POSTOJNA,

podjetje za prevoz blaga v javnem cestnem
prometu, d.d., Postojna, Tržaška 61, vstop
3. 3. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ambrožič Stanislav, Postojna, Ljub-
ljanska 9, imenovan 3. 3. 1998, zastopa
družbo brez omejitev, razen pri odsvajanju
in obremenjevanju nepremičnin.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2121 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih,
higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična

dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
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; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 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; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Ob-

delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice;
pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta re-
vizijska dejavnost.

Rg-205191
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00482 z
dne 6. 5. 1998 pri subjektu vpisa KAURIN,
d.o.o., Trgovina na debelo in drobno,
prevozne in ostale storitve, Senožeče
82c, Senožeče, sedež: Senožeče 82c,
6224 Senožeče, pod vložno
št. 1/04093/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, ustanoviteljev, zastop-
nikov in osnovnega kapitala ter uskladitev
dejavnosti in ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5771072
Firma: LOVRIČ, trgovina in servis,

d.o.o.
Skrajšana firma: LOVRIČ, d.o.o.
Sedež: 6330 Piran, Obzidna ulica 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kaurin Vlado in Kaurin Sla-

vica, izstopila 13. 3. 1998; Lovrič-Petrič Da-
vor, Piran, Obzidna ulica 22, vstopil 13. 3.
1998, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kaurin Slavica, razrešena 13. 3.
1998; direktor Lovrič-Petrič Davor, imeno-
van 13. 3. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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; 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,
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otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 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.

Rg-205192
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00490 z
dne 21. 4. 1998 pod št. vložka
1/05431/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1274643
Firma: CALEFFI HIDROTERMIKA, trgo-

vina in storitve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: Caleffi Hidrotermika,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 30
Osnovi kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelj: CALEFFI INTERNATIONAL

N.V., HK Amsterdam, Nizozemska, Drente-
straat 20, vstop 5. 3. 1998, vložek 10.000
SIT. odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Caleffi Marco, Borgomanero, Italija,
cascina Convento 1, ki kot poslovodja za-
stopa družbo brez omejitev, in prokurist Pal-
čič Franc, Koper, Brezovica 7, imenovan
5. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 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; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-205208
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01659 z
dne 13. 5. 1998 pri subjektu vpisa
KIN-MOD, Podjetje za turistične in go-
stinske storitve, d.o.o., Piran, Prvomaj-

ski trg 4, sedež: Prvomajski trg 4, 6330
Piran, pod vložno št. 1/00919/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme, osnovnega
kapitala in poslovnih deležev ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5332001
Firma: KIN-MOD, podjetje za turistič-

ne in gostinske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KIN-MOD, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,540.098 SIT
Ustanovitelji: Domnik Marija, Domnik

Matjaž in Domnik Rok, vsi iz Pirana, Prvo-
majski trg 4, vstopili 5. 12. 1989, vložili po
513.366 SIT, odgovornost: ne  odgovarja-
jo.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1998: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6110 Pomorski promet; 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; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 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; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-

nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
92.712: samo igre na igralnih avtomatih zu-
naj igralnic.

Rg-205215
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00106 z
dne 21. 5. 1998 pri subjektu vpisa GATUS,
družba za gostinstvo, gradbeništvo in
prevoze, d.o.o., sedež: Tominčeva 5,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05387/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, poslovnih deležev in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1253573
Ustanovitelja: Hoxha Fadil, Suva Reka,

ZRJ, Belanica, vstop 21. 11. 1997, vlo-
žek 735.000 SIT in Florin Sadiku, Koper,
Mladinska 9, vstop 16. 1. 1998, vložek
765.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Družbena pogodba z dne 16. 1. 1998.

Rg-205216
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00146 z
dne 22. 5. 1998 pri subjektu vpisa JP
TRADE – turizem in trgovina, d.o.o., Pi-
ran, sedež: Bolniška 15, 6330 Piran, pod
vložno št. 1/03847/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5743575
Ustanovitelj: Valenčič Borut, izstop

22. 1. 1998; RAZVOJNI ZAVOD, podjetje
za poslovne storitve, d.d., Domžale, Ljub-
ljanska 76, vstop 22. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Valenčič Borut, razrešen 22. 1.
1998; direktor Korenčan Janez, Kamnik,
Vrhpolje pri Kamniku 279, imenovan 22. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
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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; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-

čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 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; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92712
Dejavnost igralnic.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice; 74.12: razen re-
vizijske dejavnosti; 92.712: samo prirejanje
posebnih iger na srečo na igralnih avtoma-
tih zunaj igralnic.

Rg-205217
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00748 z
dne 12. 5. 1998 pri subjektu vpisa MAKI,
podjetje za turizem, trgovino in storitve,
d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 11,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03426/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo podatkov družbenikov in zastopni-
ka ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5660815
Ustanovitelja: Perc Marijan in Perc Lidi-

ja, oba iz Portoroža, Pot k izviru 21, vstopila
15. 9. 1992, vložila po 1,450.500 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Perc Marijan, imenovan 15. 9. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 4531
Električne inštalacije; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
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njavo; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice.

Rg-205222
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00806 z
dne 8. 5. 1998 pri subjektu vpisa ISTRA-
BENZ, holdinška družba, d.d., sedež: Zo-
re Perello Godina 2, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00317/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta, tipa zastopnika in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5000025
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kosmina Janko, Koper, Letoviška pot
12, ki od 30. 5. 1997 kot glavni direktor
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Ostoj Kristan,
Ivančič Fabio, Erzetič Cvetka in Glavina Ri-
naldo, izstopili 30. 5. 1997; Marinko Olga
in Gabrijel Aldo, izstopila in ponovno vstopi-
la 30. 5. 1997; Eckert Franz, Kolman Dra-
gomir, Cetin Turk Estela in Kuharič Borut,
vstopili 30. 5. 1997.

Čistopis statuta z dne 12. 6. 1997.

Rg-205227
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00946 z
dne 25. 5. 1998 pod št. vložka
1/02085/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5494389002
Firma: RIMINI, gostinstvo in turizem,

d.o.o., Pristaniška 14, Koper, Podružnica
CAFFE ALLEGRO, Trubarjeva 33, Piran

Skrajšana firma: RIMINI, d.o.o., Podruž-
nica CAFFE ALLEGRO

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6330 Piran, Trubarjeva 33
Ustanovitelj: RIMINI, gostinstvo in turi-

zem, d.o.o., Koper, Pristaniška 14, vstop

8. 7. 1997, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Grča Alan, Portorož, Seča 185, ime-
novan 8. 7. 1997, kot vodja podružnice za-
stopa podružnico brez omejitev v okviru nje-
ne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah.

Rg-205230
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01136 z
dne 5. 5. 1998 pri subjektu vpisa
JAVOR-STOLARNA, proizvodnja pohiš-
tva, d.o.o., Bač, sedež: Bač, 6253 Kne-
žak, pod vložno št. 1/01661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5438969
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Slavec Rado, razrešen 30. 6. 1997;
direktor Cergolj Peter, Materija, Slivje 9,
imenovan 1. 7. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-205232
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01148 z
dne 12. 5. 1998 pri subjektu vpisa
TAVERNA LUCIJA, gostinsko podjetje,
d.d., Portorož, sedež: Obala 77, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/03268/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5644615
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kovšca Anton, razrešen 31. 5. 1997;
direktor Vasovič Dušan, Portorož, Sončna
pot 27, imenovan 1. 7. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-205233
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01277 z
dne 12. 5. 1998 pri subjektu vpisa UNISON
– Finančno ekonomski inženiring, d.o.o.,
Piran, sedež: Fornače 33, 6330 Piran,
pod vložno št. 1/02175/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, dejavnosti in na-
slova družbenice s temile podatki:

Matična št.: 5496845
Firma: UNISON, finančno ekonomski

inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: UNISON, d.o.o.
Sedež: 6320 Portorož, Liminjanska

ulica 96
Ustanoviteljica: Vidonis Lorena, Izola, Vrt-

na ulica 13, Jagodje, vstop 17. 4. 1992,
vložek 754.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 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; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

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

Rg-205236
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01301 z
dne 19. 5. 1998 pri subjektu vpisa
PROAVTO, inženiring in predelava vozil,
d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 8, 6000
Koper, pod vložno št. 1/02745/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in družbenikov, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5562074
Sedež: 6000 Koper, Ulica 15. maja 6
Ustanovitelji: Depolo Majda, Zonta Ro-

zana in Perenič Marina, izstopile 2. 10.
1997; Depolo Antun, Koper, II. prekomor-
ske brigade 8, Zonta Edi Škofije, Sp. Škofi-
je 137a, in Perenič Vojmir, Ankaran, Ko-
lomban 23, vstopili 2. 10. 1997, vložili po
500.016,70 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Depolo Majda ter družbenici Zon-
ta Rozana in Perenič Marina, razrešene
2. 10. 1997; Depolo Antun, razrešen 2. 10.
1997 kot prokurist in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev, ter za-
stopnika Zonta Edi in Perenič Vojmir, ime-
novana 2. 10. 1997, ki kot namestnika di-
rektorja zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3543
Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 6022 Sto-



Stran 7202 / Št. 79 / 26. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 72404 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-205249
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00984 z
dne 15. 5. 1998 pod št. vložka
1/03669/02 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev podružnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5577012002
Firma: MERIDIANA, pletenine, trgovi-

na in proizvodnja tekstila, d.o.o., Koper,
Podružnica MERIDIANA Postojna, Preko-
morskih brigad 6

Skrajšana firma: MERIDIANA, d.o.o., Ko-
per – Podružnica MERIDIANA Postojna

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

brigad 6
Ustanoviteljica: MERIDIANA, pletenine,

trgovina in proizvodnja tekstila, d.o.o., Ko-
per, Pristaniška 14, vstop 3. 9. 1996, od-
govornost: vpisana kot ustanoviteljica po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pellin Giovanni, Ponzano Veneto, Ita-
lija, Via Antiga Sud 2, imenovan 3. 9. 1996,
kot poslovodja zastopa podružnico brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1998: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.

Rg-205254
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00240 z
dne 4. 5. 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 zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5664942
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Krnel Rajko, razrešen 31. 8. 1996;
direktor Jež Bogdan, Podnanos, Lozice 34,

imenovan 1. 9. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-205256
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00326 z
dne 5. 5. 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 zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5664942
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jež Bogdan, razrešen 31. 10. 1997;
direktor Bizjan Zdravko, Ljubljana, Cleve-
landska ulica 49, imenovan 1. 2. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-205257
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00340 z
dne 13. 5. 1998 pri subjektu vpisa ORO –
PROMESS, projektiranje in proizvodnja
orodij, d.o.o., Dekani, sedež: Dekani 2,
6271 Dekani, pod vložno št. 1/03327/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5646090
Firma: ORO – PROMESS, projektira-

nje in proizvodnja orodij, d.o.o.
Skrajšana firma: ORO – PROMESS,

d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 38.

Rg-205260
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00345 z
dne 12. 5. 1998 pri subjektu vpisa ARS
INFORMATIKA, računalništvo, komuni-
kacije, storitve, Nanut in dr., d.n.o., Ma-
tenja vas 16b, Prestranek, sedež: Mate-
nja vas 16b, 6258 Prestranek, pod vlož-
no št. 1/02287/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, sede-
ža, osnovnega kapitala in družbenikov,
uskladitev dejavnosti, spremembo zastop-
nika in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5518865
Firma: KRAS-PIVKA, veterinarska am-

bulanta in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KRAS-PIVKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6256 Košana, Neverke 31a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Nanut Karlo, Nanut Neda

in Nanut Aleš, izstopili 2. 2. 1998; Albreht
Kazimir, Postojna, Stjenkova 89, vložil
1,470.000 SIT, Renko Marija, Ilirska Bistri-
ca, Na Premu 6, vložila 10.000 SIT, Jenko
Ljubica, Ilirska Bistrica, Topolc 22, vložila
10.000 SIT, in Glažar Anton, Košana, Gor-
nja Košana 5, vložil 10.000 SIT – vstopili
2. 2. 1998, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nanut Karlo, razrešen 16. 2. 1998;
direktor Albreht Kazimir, imenovan 16. 2.
1998, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
0142 Storitve za živinorejo, razen veterinar-
skih storitev; 0502 Ribogojstvo, ribiške sto-
ritve; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7470 Čiščenje stavb;
8520 Veterinarstvo; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja trd-
nih odpadkov; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9133 Dejavnost drugih organiza-
cij, d.n.

Družbena pogodba z dne 16. 2. 1998.

Rg-205262
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00559 z
dne 25. 5. 1998 pri subjektu vpisa
ALBOISTRIA, trgovina, gradbeništvo, ko-
merciala, prevozništvo, storitve, go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Čežarji, se-
dež: Čežarji, I. istrske brigade 78, 6000
Koper, pod vložno št. 1/03574/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme in sedeža, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo, proku-
riste ter čistopis družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5684986
Firma: ALBOISTRIA, trgovina, gradbe-

ništvo, prevozništvo, gostinstvo in turi-
zem, d.o.o.

Skrajšana firma: ALBOISTRIA, d.o.o.
Sedež: 6273 Marezige, Boršt 7
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Shala Ilaz, Koper, I. istrske brigade
78, Čežarji, imenovan 8. 10. 1992, ki za-
stopa družbo brez omejitev, ter prokurista
Šalja Naim, Glogovac, Komorane b. št., in
Ahmeti Heset, Vitina, Slatina b. št., imeno-
van 19. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4532 Izolacijska de-
la; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
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posredništvom; 7230 Obdelava podatkov.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:

samo menjalnice in zastavljalnice.
Čistopis družbenega akta z dne 19. 3.

1998.

Rg-205264
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00695 z
dne 15. 5. 1998 pod št. vložka
1/05445/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1263200
Firma: MIKLAVČIČ, Gostinske storitve,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ob Šmarski ce-

sti b. št.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Miklavčič Anton, Ljubljana,

Dolniška cesta 15, vstop 3. 4. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Miklavčič Anton, imenovan 3. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1998: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1596 Proizvodnja
piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 2522 Proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2971 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 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.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402

Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92712 Dejavnost igralnic;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
92.712: samo posebne igre na srečo na
igralnih avtomatih zunaj igralnic.

Rg-205265
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00709 z
dne 18. 5. 1998 pod št. vložka
1/05446/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1263293
Firma: GRAFIST, gradbeništvo, trgo-

vina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GRAFIST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Marušičeva uli-

ca 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Soršak Sonja, Ankaran,

Ulica Rudija Mahniča 2a, vložila 900.000
SIT, in Oblak Franc, Vrhnika, Drenov grič 8,
vložil 600.000 SIT – vstopila 9. 4. 1998,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Soršak Sonja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Oblak Franc, ime-
novana 9. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 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;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in 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; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 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
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; 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;
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; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
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nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 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; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-205266
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00713 z
dne 4. 5. 1998 pri subjektu vpisa KUTTER,
Trgovina z ribo in posredništvo, d.o.o.,
sedež: Gradnikova 10, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/05384/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1254022
Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 5223 Tr-

govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-205300
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01398 z
dne 22. 5. 1998 pri subjektu vpisa
EMBLES, proizvodnja, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Narin 9, Pivka, sedež: Narin
9, 6257 Pivka, pod vložno
št. 1/04394/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov, spremembo podatkov
pri družbenikih, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo, spremembo zastopni-
ka in uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5796687
Firma: EMBLES, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EMBLES, d.o.o.
Sedež: 6257 Pivka, Narin 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kaluža Darja in Kaluža

Franko, oba iz Pivke, Narin 15, vstopila
5. 7. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kaluža Franko, imenovan 9. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1998: 1716

Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Pripra-
va in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 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; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marnih obliki; 2430 Proizvodnja kritnih barv,
lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2462 Proizvodnja sredstev za lep-
ljenje; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih
vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev in zrač-
nic za vozila; 2512 Obnavljanje in protekti-
ranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Pro-
izvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvod-
nja votlega stekla; 2614 Proizvodnja stekle-
nih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih iz-
delkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2735 Druga primarna pre-
delava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin
zunaj standardov ECSC; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 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.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 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; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 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.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
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5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
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; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
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; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim 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 ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6210 Zračni promet na rednih
linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in 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;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92712 Dejavnost igral-
nic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice; 74.12: razen re-
vizijske dejavnosti; 92.712: samo igre na
igralne avtomate zunaj igralnic.

Rg-206629
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/01065 z
dne 2. 6. 1998 pri subjektu vpisa JAVOR
PIVKA, lesna industrija, d.d., sedež: Ko-
lodvorska 9a, 6257 Pivka, pod vložno
št.1/00255/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5038634
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

članu uprave Progar Edvardu, ki je bil razre-
šen 31. 12. 1995.

Rg-206630

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00129 z

dne 3. 6. 1998 pri subjektu vpisa JAVOR
PIVKA, lesna industrija, d.d., sedež: Ko-
lodvorska 9a, 6257 Pivka, pod vložno
št. 1/00255/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta, zastopni-
kov in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5038634
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

Tomšič Peter, Pivka, Selce 11, razrešen
12. 12. 1996 kot član uprave in imenovan
za predsednika uprave, ter člani uprave Ko-
košar Valerija, Pivka, Vilharjeva 20, Cergolj
Peter, Materija, Slivje 9, in Merkač Srečko,
Postojna, Bukovje 1a, razrešeni 19. 2.
1996 in ponovno imenovani 19. 2. 1996
zastopajo družbo z naslednjimi omejitvami:
sklepanje pogodb o nakupu, prodaji in obre-
menitvi nepremičnin ter poslov investicij do
SIT protivrednosti 500.00 DEM, sklepanje
pogodb in drugih poslov do SIT protivred-
nosti 1 mio DEM, kapitalska vlaganja (na-
ložbe) do SIT protivrednosti 100.000 DEM,
vse v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS na dan plačila, za kar je potrebno
imeti sklep nadzornega sveta družbe.

Člani nadzornega sveta: Marentič Alojz,
izstopil 12. 2. 1996; Šabec Silvester in
Jamnik Alojz, vstopila 12. 2. 1996.

Sprememba statuta z dne 12. 2. 1996.

Rg-206634
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00599 z
dne 4. 6. 1998 pri subjektu vpisa
PRIMORSKE NOVICE, Časopisno-založ-
niška družba, d.o.o., Koper, Azienda
giornalistico – editoriale, s.r.l., Capodi-
stria, sedež: Ul. OF št. 12, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/00340/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5048885
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Skrt Vjetko, Koper, Ribiški trg 10,
imenovan 25. 4. 1996, kot namestnik di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-206636
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01182 z
dne 22. 5. 1998 pri subjektu vpisa
KULTURNI CENTER SREČKA
KOSOVELA SEŽANA, sedež: Kosovelo-
va 4a, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/02150/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5515513
Dejavnost, vpisana 22. 5. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
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cializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Sprememba statuta (čistopis) z dne
27. 11. 1996.

Rg-206639
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00547 z
dne 28. 5. 1998 pri subjektu vpisa INKA,
družba za investicije in financiranje, d.d.,
sedež: Predloka 25, 6275 Črni Kal, pod
vložno št. 1/04260/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in zastopnico ter spremembo tipa
in pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5770424
Osnovni kapital: 287,260.000 SIT
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: čla-

nica uprave Cergol Tanja, Črni Kal, Predlo-
ka 25, imenovana 1. 1. 1997 kot pomočni-
ca direktorja – za sklepanje pravnih poslov
v vrednosti do 2,000.000 SIT brez omeji-
tev, nad zneskom 2,000.000 SIT do zne-
ska 10,000.000 SIT jo zastopa skupaj s
predsednikom uprave, za posle nad zne-
skom 10,000.000 SIT pa potrebuje soglas-
je nadzornega sveta družbe, in Tisnikar Vi-
ljem, Izola, Ferda Bidovca 8, razrešen
30. 12. 1996 kot direktor in imenovan za
predsednika uprave, ki kot direktor zastopa
družbo – za sklepanje pravnih poslov v red-
nosti do 2,000.000 SIT brez omejitev, nad
zneskom 2,000.000 SIT do zneska
10,000.000 SIT jo zastopa skupaj s člani-
co uprave – pomočnico direktorja, za posle
nad zneskom 10,000.000 SIT pa potrebu-
je soglasje nadzornega sveta družbe.

Rg-206640
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00577 z
dne 22. 5. 1998 pod št. vložka
1/05450/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1190644
Firma: MIRELA, d.o.o., Proizvodnja, tr-

govina in storitve, Pliskovica 64a
Skrajšana firma: MIRELA, d.o.o., Plisko-

vica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6221 Dutovlje, Pliskovic 64a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vrabec Milan in Vrabec Mi-

rela, oba iz Dutovelj, Pliskovica 64a, vstopi-
la 22. 4. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vrabec Mirela, imenovana 22. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1771 Proizvodnja nogavic; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in do-
delava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 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 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-206641
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00589 z
dne 3. 6. 1998 pri subjektu vpisa PILOTI
KOPER – pomorska pilotaža, d.o.o., Ko-
per, sedež: Kovačičeva 3, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/01440/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, družbenikov in de-
ležev ter povečanje osnovnega kapitala in
vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5891604
Firma: PILOTI KOPER – pomorska pi-

lotaža, d.o.o., Koper; KOPER PILOTS –
sea pilotage, Ltd., Koper

Skrajšana firma: PILOTI KOPER, d.o.o.,
Koper; KOPER PILOTS Ltd., Koper

Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-
je 38

Osnovni kapital: 7,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kveder Lovro, izstopil

31. 12. 1996; Valenčič Valentin, Izola, Pri-
sojna pot 7, in Poje Dimitrije, Koper, Kova-
čičeva 3, ki sta vložila po 3,675.000 SIT,
ter Hvala Venčeslav, Sečovlje, Parecag 19,
ki je vložil 150.000 SIT – vstopili
4. 4. 1990, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Rg-206642
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00595 z
dne 2. 6. 1998 pri subjektu vpisa AGENT,
Podjetje za zastopanje in posredovanje
zavarovanj, d.o.o., Izola, sedež: Cankar-
jev drevored 4, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/01833/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5467438
Ustanovitelji: Ljubič Stojan, Izola, Pre-

šernova 3, Ljubič Stane, Izola, Tartinijeva
18, Šavron Marjan, Izola, Dobrava 24c, Ri-
javec Vojko, Izola, Skladiščna 8, Hribernik
Maksimiljan, Izola, Veluščkova 4, Glavina
Giani, Škofije, Plavje 101, Viler Marino, Ko-
per, Valvazorjeva 35, ki so vstopili
23. 1. 1991, ter Sedmak Zvonko, Koper,
Pobrežna ulica 12, ki je vstopil 17. 1. 1992,
vložili po 187.537,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; Tomšič Neva, izstopila 15. 1.
1997.

Rg-206644
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00685 z
dne 4. 6. 1998 pri subjektu vpisa SLOCAP,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Sežana, sedež: Partizanska
cesta 50, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/04340/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5795842
Ustanovitelj: Čebokli Stojan, izstop

19. 5. 1997; Rojc Jožef, Dornberk, Za-
lošče 10, vstop 19. 5. 1997, vložek
872.321 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 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 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 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.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
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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-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 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; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice;
pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta re-
vizijska dejavnost.

Rg-206645
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00701 z
dne 22. 5. 1998 pri subjektu vpisa IRAS,
Informacijske in računalniške storitve,

Sežana, d.o.o., sedež: Partizanska c. 71,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/01180/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnice in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5298652
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ber-

netič Verica, Sežana, Plešivica 7, razrešena
11. 2. 1997 kot začasna direktorica in ime-
novana za direktorico, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Ravbar Milivoj
in Tavčar Zdenka, izstopila 26. 9. 1996;
Ferfila Vladimir, izstopil in ponovno vstopil
26. 9. 1996, ter Škrk Vojan, Šebart Majda,
Uršič Ana in Rener Branko, vstopili 26. 9.
1996.

Rg-206646
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00717 z
dne 3. 6. 1998 pri subjektu vpisa PPS, pre-
vozno prometne storitve, d.o.o., Koper,
sedež: Vojkovo nabrežje 30a, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02537/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5533759
Sprememba družbene pogodbe z dne

21. 5. 1998.

Rg-206647
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00718 z
dne 4. 6. 1998 pri subjektu vpisa PPS, pre-
vozno prometne storitve, d.o.o., Koper,
sedež: Vojkovo nabrežje 30a, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02537/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5533759
Ustanovitelj: Popovič Dragica, izstop

12. 5. 1998; Popovič Slobodan, Koper, G.
Levičnika 60g, vstop 21. 10. 1991, vložek
1,004.667 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnsot, vpisana 4. 6. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
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mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 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
Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 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 tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-206648
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00789 z
dne 3. 6. 1998 pri subjektu vpisa
UNISTON, Proizvodnja, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Koper, sedež: Beblerjeva 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03522/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5708966
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1998:1411

1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 1450 Pridobiva-
nje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1531 Pre-
delava in konzerviranje krompirja; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih,
higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih

keramičnih ploščic; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 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; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 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; 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; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 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; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 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; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
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; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki.

Rg-206650

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00805 z
dne 15. 6. 1998 pri subjektu vpisa VAR,
gradbeništvo in trgovina, d.o.o., sedež:
Cona mestne industrije, b. št., 6310 Izo-
la, pod vložno št. 1/02692/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, družbenika in poslovnih deležev ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5549990
Sedež: 6310 Izola, Bazoviška 13
Ustanovitelj: Instalatersko gradjevinsko

poduzeće VAR, d.o.o., Rijeka, S. Bačića
33, izstop 10. 6. 1997; Rogić Zlatko, Rije-
ka, Silvija Bačića 33, vstop 10. 6. 1997,
vložek 2,322.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2852 Splošna mehanična dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo.

Rg-206652
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00840 z
dne 16. 6. 1998 pri subjektu vpisa MOBIL
A & B – Podjetje za servisne storitve,
d.o.o., Marezige, sedež: Marezige 57b,
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6273 Marezige, pod vložno
št. 1/02708/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, družbenikov in poslovnih deležev,
uskladitev dejavnosti in spremembo zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5624347
Firma: MOBIL B – Podjetje za servi-

sne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MOBIL B, d.o.o.
Ustanoviteljica: Antolovič Ksenija, izstop

18. 6. 1997; Bernetič Nevija, Marezige
57b, vstop 18. 6. 1997, vložek 755.500
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: An-
tolovič Ksenija, razrešena 18. 6. 1997; pro-
kuristka Bernetič Nevija, imenovana 18. 6.
1997.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 01131
Vinogradništvo; 0130 Mešano kmetijstvo;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 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; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno

opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
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;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice in zastavljalnice; pri dejavnosti
74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-206655
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00935 z
dne 3. 6. 1998 pri subjektu vpisa POTI,
Podjetje za organizacijo in transportni
inženiring, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo
nabrežje 34, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02064/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, popravo
imena družbenice, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5494435
Sedež: 6000 Koper, Kamijonski ter-

minal
Ustanoviteljica: Grgurić Ljilijana, Koper,

Vena Pilona 7, vstop 14. 1. 1991, vložek
3,562.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Grgurić Ljilijana, imenovana
14. 1. 1991, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, ter zastopnici Grgurić Ingrid, ter Grguri-
ć Sabina, obe iz Kopra, Vena Pilona št. 7,
imenovani 7. 7.1997, ki kot namestnica di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 5. 1998: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 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.

Rg-206656
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00942 z
dne 15. 6. 1998 pod št. vložka
1/05463/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v Ljubljani: spremem-
bo firme, skrajšane firme, osnovnega kapi-
tala in vložka, dejavnosti, zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5593247
Firma: SEA AIR WAY, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Piran
Skrajšana firma: SEA AIR WAY, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6330 Piran, Cankarjevo na-

brežje 13
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelj: Malavašič Matija, Portorož,

Obala 126, vstop 1. 3. 1992, vložek
2,250.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Malavašič Matija, razrešen 12. 6.
1997; direktor Radola Jurkica, Portorož,
Obala 126, imenovan 12. 6. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5274 Druga popravila, d.n.; 6110
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Pomorski promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe.

Sprememba akta o ustanovitvi (v čistopi-
su) z dne 12. 6. 1997.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št.: 1/17043/00 s firmo: SEA AIR
WAY, podjetje za proizvodnjo, trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana.

Rg-206757
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00948 z
dne 3. 6. 1998 pri subjektu vpisa ELIN,
podjetje za inženiring storitve, d.o.o.,
Portorož, Vilfanova 19, sedež: Vilfanova
19, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/02792/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5611059
Firma: ELIN, podjetje za inženiring

storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1998: 4534

Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-206658
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00959 z
dne 17. 6. 1998 pri subjektu vpisa
ZAVAROVALEC, Podjetje za zastopanje
in posredovanje zavarovanj, d.o.o., Ko-
per, sedež: Ferrarska ulica št. 8, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01832/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov, deležev
in dejavnosti ter uskladitev družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5467446
Osnovni kapital: 2,508.334 SIT
Ustanovitelja: Klabjan Ivan, Ankaran,

Bevkova 35, in Prašnikar Ivo, Dekani 89a,
vstopila 23. 1. 1991, vložila po 1,254.167
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata; Vežna-
ver Vlasta, izstopila 1. 4. 1998, Mikulin Mi-
lojka, Izola, Vrtna 16, izstopila 6. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1998: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in

toaletnih potrebščin iz papirja; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
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; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina

na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 60211 Mestni in primest-
ni potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
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Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje
in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90005 Druge storitve javne higie-
ne; 9111 Dejavnost poslovnih in deloda-
jalskih združenj; 9112 Dejavnost strokov-
nih združenj; 9133 Dejavnost drugih orga-
nizacij, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 92521 Dejavnost muzejev; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 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 zaposle-
nim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 4. 1997.

Rg-206660
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00975 z
dne 2. 6. 1998 pri subjektu vpisa EGRA,
inženiring, proizvodnja in komercialne
storitve, d.o.o., sedež: Obrtniška 1, 6000
Koper, pod vložno št. 1/00709/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5293111
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 2125

Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 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-
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
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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; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-

ranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice;
pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta re-
vizijska dejavnost.

Rg-206661
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00976 z
dne 2. 6. 1998 pri subjektu vpisa OMV –
ISTRABENZ, trgovina z nafto in naftnimi
derivati, d.o.o., Handel mit Erdol und Er-
dolderivaten GmbH, trade in petroleum
and petroleum derivates, Ltd., sedež:
Ferrarska 7, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02600/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5540739
Član nadzornega sveta: Horvat Damir,

izstopil 18. 3. 1997; Vrbanović Željko, vsto-
pil 18. 3. 1997.

Rg-206663
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01007 z
dne 3. 6. 1998 pri subjektu vpisa RIMEX,
proizvodnja in storitve, d.o.o., Knežak 3,
Ilirska Bistrica, sedež: Knežak 3, 6250
Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 1/04253/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, druž-
benikov, dejavnosti in zastopnikov ter akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5779758
Firma: RIMEX, trgovina in storitve,

d.o.o., Prešernova ulica 26, Ilirska Bi-
strica

Skrajšana firma: RIMEX, d.o.o., Ilirska
Bistrica

Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Prešer-
nova ulica 26

Ustanoviteljica: Rolih Miran, izstop
23. 7. 1997; Hrvatin Andreja, Ilirska Bistri-
ca, Prešernova ulica 26, vstop 23. 7. 1997,

vložek 1,505.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rolih Miran, razrešen 23. 7. 1997;
direktorica Hrvatin Andreja, imenovana
23. 7. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1998: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
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; 50500 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51340 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi (prečišče-
no besedilo) z dne 23. 7. 1997.

Rg-206670
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01081 z
dne 2. 6. 1998 pri subjektu vpisa
INSTALACIJA, skladiščenje in pretovar-
janje naftnih derivatov, d.o.o., Koper, se-
dež: Sermin 10a, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/02200/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo deležev, podat-
kov pri družbeniku, pooblastil direktorja in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5498007
Ustanovitelja: ISTRABENZ, d.d., Koper,

Ferrarska 7, vstop 13. 6. 1991, vložek
1,566.261.000 SIT, in PETROL, sloven-
ska naftna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
50, vstop 11. 6. 1992, vložek
1.504,839.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gorup Boris, Koper, Vanganel 39b,
ki od 28. 7. 1997 zastopa družbo z omeji-
tvijo, da za sklepanje pogodb o koriščenju
skladiščnih – rezervoarskih kapacitet potre-
buje predhodno soglasje skupščine druž-
benikov.

Sprememba družbene pogodbe (čisto-
pis) z dne 28. 7. 1997.
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Rg-206671

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01094 z
dne 2. 6. 1998 pri subjektu vpisa 3 M –
trgovina, špedicija, transport, Sežana,
d.o.o., sedež: Partizanska 108, 6210 Se-
žana, pod vložno št. 1/02877/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5582687
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šušteršič Lidija, razrešena 13. 8.
1997; zastopnik Šaranović Puniša, Ljublja-
na, Herbersteinova 14, imenovan 13. 8.
1997, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.

Prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi z
dne 13. 8. 1997.

Rg-206672
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01108 z
dne 2. 6. 1998 pri subjektu vpisa GYMCO
SECURITY, Varovanje oseb in premože-
nja, d.o.o., Portorož, sedež: TPC Lucija,
Obala 114/26, 6320 Portorož, pod vlož-
no št. 1/03109/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5627362
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Križmanič Dina, razrešena 27. 8.
1997; direktor Vujinović Nenad, Portorož,
Liminjanska 91, imenovan 27. 8. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-206673
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01110 z
dne 3. 6. 1998 pri subjektu vpisa
CENTRALOG, pomorska agencija, špe-
dicija in logistika transporta, Koper, Voj-
kovo nabrežje 38, d.o.o., sedež: Vojkovo
nabrežje 38, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00764/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, povečanje osnovnega kapitala
in vložka, spremembo naslova družbenika
in zastopnika, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5328624
Firma: CENTRALOG, pomorska agen-

cija, špedicija in logistika transporta,
d.o.o.

Skrajšana firma: CENTRALOG, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska uli-

ca 30
Osnovni kapital: 2,727.000 SIT
Ustanovitelj: Štrukelj Ivan-Branko, Izola,

Dolina 3, Jagodje, vstop 21. 10. 1989, vlo-
žek 2,727.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štrukelj Ivan-Branko, imenovan
21. 10. 1989, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 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; 6010 Že-
lezniški promet; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v 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; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 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; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 92621 De-
javnost marin; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice, zastavljalnice.

Rg-206674
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01186 z
dne 17. 6. 1998 pri subjektu vpisa STIL
TURIZEM, podjetje za turizem, proizvod-
njo in storitvene dejavnosti, d.o.o., Po-
stojna, Rožna 1a, sedež: Rožna 1a, 6230
Postojna, pod vložno št. 1/04416/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5805201

Firma: STILBI, Turizem, storitve in pro-
izvodnja, d.o.o.

Skrajšana firma: STILBI, d.o.o.
Sedež: 6230 Postojna, Tržaška 4
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1998: 3663

Proizvodnja drugih 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
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; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
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niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost
muzejev; 92522 Varstvo kulturne dedišči-
ne; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice, zastavljalnice.

Rg-206675
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01227 z
dne 2. 6. 1998 pri subjektu vpisa
PORTING, gradbeništvo, trgovina in turi-
zem, d.o.o., sedež: Tomažičeva 10,
6310 Izola, pod vložno št. 1/02279/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5957567
Ustanovitelj: MARKETING GALEB,

d.o.o., Izola, izstop 1. 9. 1997; INGAL,
d.o.o., Izola, Polje 5i, vstop 1. 9. 1997,
vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-206677
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01242 z
dne 4. 6. 1998 pri subjektu vpisa
KORMORAN, proizvodnja kovinskih iz-
delkov in trgovina, d.o.o., Koper, sedež:
Škocjan 45a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00663/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5285488
Ustanovitelja: Tomazin Igor in Tomazin

Sonja, oba iz Kopra, Škocjan 45a, vstopila
1. 7. 1989, vložila po 7,427.150 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata; Kavrečič Mira,
izstopila 16. 12. 1996.

Rg-206678
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01244 z
dne 4. 6. 1998 pri subjektu vpisa SHALABY
– Mednarodna špedicija in trgovina,
d.o.o., Koper, sedež: Kvedrova 9, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01828/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme, pravilno osebo, ime
družbenice oziroma zastopnice ter uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5467837
Firma: SHALABY – Trgovina, turizem,

d.o.o.
Skrajšana firma: SHALABY, d.o.o.
Ustanoviteljica: Shalaby Giliola, Koper,

Kvedrova 9, vstop 25. 10. 1990, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Shalaby Giliola, imenovana
25. 10. 1990, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 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; 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; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5125 Trgovina na debe-
lo s surovim tobakom; 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 brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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
debelo s pafrumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 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; 7470 Čišče-
nje stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego

telesa; 9500 Zasebna gospodinjstva z za-
poslenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-206679
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01245 z
dne 4. 6. 1998 pri subjektu vpisa SHALABY
– Mednarodna špedicija in trgovina,
d.o.o., Koper – Poslovna enota
AGENCIJA KOPER, sedež: Dimnikarska
2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01828/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5467837
Firma: SHALABY – Trgovina, turizem,

d.o.o. – Menjalnica PIRAMIDA
Skrajšana firma: SHALABY, d.o.o. – Me-

njalnica PIRAMIDA
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Ustanovitelj: SHALABY – Trgovina, turi-

zem, d.o.o., Koper, Kvedrova 9, vstop
10. 6. 1992, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Shalaby Mohamed, Koper, Kvedro-
va cesta 9, ki od 19. 9. 1997 kot predsed-
nik skupščine zastopa podružnico brez
omejitev, in direktorica Shalaby Giliola, Ko-
per, Kvedrova cesta 9, imenovan 19. 9.
1997, ki zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1998: 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice, zastavljalnice.

Rg-206680
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01260 z
dne 15. 6. 1998 pod št. vložka
1/05461/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v Novi Gorici: spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5626200
Firma: KAYA, Trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 6215 Divača, Kosovelova

ul. 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bitežnik Mladen, Divača,

Kosovelova 20, vstop 23. 11. 1994, vlo-
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žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bitežnik Mladen, imenovan 23. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno 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; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
pod vložno št. 1/2392/00 s firmo KAYA,
Trgovina in storitve, d.o.o., Šempas.

Rg-206682
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01348 z
dne 16. 6. 1998 pri subjektu vpisa ADRIA

CONTROL, Kontrola kakovosti in količi-
ne blaga, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo
nabrežje 30, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02293/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5508312
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 38
Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 6110

Pomorski promet; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-206683
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01349 z
dne 16. 6. 1998 pri subjektu vpisa ADRIA
CONTROL, Kontrola kakovosti in količi-
ne blaga, d.o.o., Koper, PE Koper, se-
dež: Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02293/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo omejitev za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5508312002
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska uli-

ca 30
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Vatovec Janko, Črni Kal 61b, ki od
14. 10. 1997 zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 6110
Pomorski promet; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-206685
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01386 z
dne 16. 6. 1998 pri subjektu vpisa AHEAD,
Storitve in vzdrževanje, d.o.o., Portorož,
sedež: Senčna pot 14, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/02843/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5578078
Sedež: 6320 Portorož, Obala 55.

Rg-206687
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01412 z
dne 16. 6. 1998 pri subjektu vpisa
FITTING, podjetje za inženiring, finance
in trgovino, d.o.o., Postojna, sedež: Tr-
žaška 34a, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/01626/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5435226

Dejavnost, vpisana 16. 6. 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; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev.

Rg-206688
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01422 z
dne 16. 6. 1998 pri subjektu vpisa B
MAMON, d.o.o., Gradbeništvo, trgovina
in storitve, Senožeče št. 109, p. Seno-
žeče, sedež: Senožeče št. 109, 6224 Se-
nožeče, pod vložno št. 1/05023/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5920922
Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 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; 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;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55401 Toče-
nje 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; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-206689
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01428 z
dne 16. 6. 1998 pri subjektu vpisa ALCISA
KRAS, d.o.o., Industrija mortadele Šepu-
lje, sedež: Šepulje 31, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/03130/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča prokurista s temile po-
datki:

Matična št.: 5617766
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Fonda Edvard, Divača, Lokev 5c, ime-
novan 27. 8. 1997.

Rg-206690
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01506 z
dne 16. 6. 1998 pri subjektu vpisa LANČ,
trgovina, proizvodnja, zastopanje in
mednarodna špedicija, d.o.o., Koper, se-
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dež: Kidričeva št. 22, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03543/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
s temile podatki:

Matična št.: 5679753
Ustanovitelj: Lanč Mario, izstop 27. 10.

1997, Lanč Željko, Poreč, Hrvatska, F. Pre-
šern 22, vstop 20. 3. 1992, vložek
4,639.963 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-206691
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01510 z
dne 4. 6. 1998 pri subjektu vpisa L & G –
LOVA & GIURMANI, trgovina in poslovne
storitve, d.o.o., sedež: Pristaniška 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03214/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov in vložkov, dejavnosti in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5636361
Firma: GEA-NET, proizvodnja, trgovi-

na in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GEA-NET, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Dolga reber 6
Ustanovitelj: Jurman Aldo, izstop 7. 11.

1997; Zuliani Roberto, Milano, Italija, Ulica
Monti Vinzenzo 26, vstop 7. 11. 1997, vlo-
žek 838.300 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Jurman Aldo, razrešen 7. 11. 1997;
Lova Stefano, Milano, Italija, Via Massarenti
27, razrešen 7. 11. 1997 kot prokurist in
imenovan za direktorja, ki sklepa vse po-
godbe v imenu in za račun družbe brez ome-
jitev, razen pogodb o kupoprodaji nepre-
mičnin, osnovnih sredstev in kreditnih po-
godb, ki jih lahko podpiše le na podlagi
sklepa skupščine, ter prokurista Petrinja Pri-
mož, Koper, Dolga reber 6, in Gregorič
Tanja, Pobegi, Ravne 11, Sveti Anton, ime-
novana 7. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 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;
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 2417 Pro-
izvodnja sintetičnega kavčuka v primarni ob-
liki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in

krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5551 Storitve menz.

Rg-206692
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01534 z
dne 17. 6. 1998 pri subjektu vpisa
AKUSTIK PLASTIK, inženiring in storitve,
d.o.o., Titov trg 6, Ilirska Bistrica, sedež:
Titov trg 6, 6250 Ilirska Bistrica, pod
vložno št. 1/04585/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5814294
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1998: 45320

Izolacijska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Rg-206694
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00184 z
dne 19. 6. 1998 pri subjektu vpisa
CORPORATING – špedicija, import-ex-
port, d.o.o., Merče št. 27, Sežana, se-
dež: Merče št. 27, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/02008/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5491568
Firma: CORPORATING – špedicija,

uvoz-izvoz, d.o.o., Sežana
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 85.

Rg-206695
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00220 z
dne 4. 6. 1998 pri subjektu vpisa M MODE,
podjetje za trgovino in poslovne storitve,
d.o.o., sedež: Beblerjeva ulica 8, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04701/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča izstop družbe-
nice, spremembo deleža, razširitev dejavno-
sti ter izbris zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5838550
Sedež: 6000 Koper, Beblerjeva 7
Ustanoviteljica: Petejan Marjanca, izstop

22. 1. 1998; Ugovšek Marija, Koper, Ce-
sta na Markovec 83, vstop 27. 10. 1995,

vložek 1,500.250 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Petejan Marjanci, ki je bila raz-
rešena 22. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 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; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo;  5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi 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;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52486 Trgovina na drobno z
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umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, opravlja družba dejavnost:
samo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-206700
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00723 z
dne 17. 6. 1998 pod št. vložka
1/05465/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1300997
Firma: JURCA, družba za trgovino in

storitve, k.d., Postojna
Skrajšana firma: JURCA, k.d., Postojna
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6230 Postojna, Pod Jelovico 8
Ustanovitelja: Jurca Konrad, Postojna,

Pod Jelovico 8, ki  odgovarja s svojim pre-
moženjem in en komanditist, vstopila
31. 3. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jurca Konrad, imenovan 31. 3.
1998, ki kot komplementar – poslovodja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1998: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij.

Rg-206702
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00782 z
dne 23. 6. 1998 pri subjektu vpisa K.B.A.,
Trgovina in storitve, d.o.o., Sežana, Se-
žana, Partizanska 37a, sedež: Partizan-
ska 37a, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/02980/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo bivališča družbeni-
kov in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5616247
Ustanovitelja: Bandelli Marco, Štanjel,

Kobdilj 31a, in Kobal Jože, Štanjel 159,
vstopila 9. 3. 1992, vložila po 1,555.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kobal Damjana, razrešena 29. 4.
1998; direktor Bandelli Marco, imenovan
29. 4. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-206706

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00858 z
dne 19. 6. 1998 pod št. vložka
1/05467/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1301195
Firma: KOBEX, proizvodnja, trgovina

in gostinstvo, d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: KOBEX, d.o.o., Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Kosovelova

ul. 1b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kobal David, Sežana, Ulica

Franca Segulina 10, vstop 11. 5. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kobal David, imenovan 11. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1998: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava
in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583

Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
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; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
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njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3541 Proizvodnja mo-
tornih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543
Proizvodnja vozil za invalide; 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
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-

nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbe-
nih instrumentov; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja
bižuterije;  3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
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-
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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 nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, seži-
ganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistil-
nih naprav; 90005 Druge storitve javne hi-
giene; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92712 De-
javnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim osred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice, zastavljalnice; pri dejavnosti pod
šifro 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost;
pri dejavnosti pod šifro 92.712 – Dejavnost
igralnic, opravlja družba dejavnost: samo
igralni avtomati zunaj igralnic.

Rg-206708
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00918 z
dne 15. 6. 1998 pri subjektu vpisa VENERA
– Trgovina in marketing, d.o.o., Sečov-
lje, sedež: Sečovlje 47, 6333 Sečovlje,
pod vložno št. 1/04569/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, družbenikov in po-
slovnih deležev, uskladitev dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5820758
Firma: SANOMAR, trgovina z ribami in

morskimi sadeži, d.o.o.
Skrajšana firma: SANOMAR, d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Premrlova 1
Ustanovitelj: Mikuletič Miranda, izstop

22. 5. 1998; Sabadin Valter, Koper, Cesta
borcev 26, vstop 22. 5. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mikuletič Miranda, razrešena
22. 5. 1998; direktor Sabadin Valter, ime-
novan 22. 5. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 60211 Mestni in primest-
ni potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-206802

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00792 z
dne 15. 5. 1998 pri subjektu vpisa
MONTEKO, Trgovinsko podjetje, d.o.o.,
Šmarje, sedež: Šmarje 10, 6274 Šmar-
je, pod vložno št. 1/01025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5349729
Osnovni kapital: 54,000.000 SIT
Ustanovitelji: Glavina Ludvik-Nazarij,

Šmarje 10, vstop 18. 12. 1990, vložek
32,400.000 SIT, Brozina Zdravko, Anka-

ran, Vlahovičeva 50, vstop 16. 5. 1994,
vložek 3,780.000 SIT, Glavina Andreja,
Šmarje 10, vstop 19. 4. 1996, vložek
17,820.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Rg-206805
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00801 z
dne 1. 6. 1998 pri subjektu vpisa
MERIDIANA SHIPPING AGENCY, pomor-
ska agencija, d.o.o., sedež: Pristaniška
45, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05393/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1228595
Sedež: 6000 Koper, Prešernov trg 3.

Rg-206807
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00599 z
dne 1. 6. 1998 pri subjektu vpisa CENTER
ZA ŠPORT IZOLA, CENTRO PER LO
SPORT ISOLA, sedež: Kraška 1, 6310
Izola, pod vložno št. 1/05218/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5971586
Firma: CENTER ZA KULTURO, ŠPORT

IN PRIREDITVE IZOLA, CENTRO PER LA
CULTURA, LO SPORT E LE MANIFESTA-
ZIONI ISOLA

Dejavnost, vpisana 1. 6. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-206809
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00763 z
dne 1. 6. 1998 pri subjektu vpisa ILIRLES,
podjetje za proizvodnjo in promet lesnih
izdelkov, d.o.o., sedež: Bazoviška 4,
6250 Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 1/05294/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1193058
Sedež: 6257 Pivka, Snežniška ce-

sta 16
Sprememba akta o ustanovitvi (prečišče-

no besedilo) z dne 22. 4. 1998.

Rg-206811
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00757 z
dne 2. 6. 1998 pri subjektu vpisa
TRANSEUROPA SHIPPING LINES, d.o.o.,
Pomorski promet in agencija, sedež: Voj-
kovo nabrežje 38, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/05325/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča dopolnitev dejavnosti s temile
podatki:
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Matična št.: 5992427
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 5131 Tr-

govina 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; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering).

LJUBLJANA

Rg-205919
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05969 z dne 2. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa CERTINVEST, finančno posred-
ništvo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 156 – WTC, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25557/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, os-

novnega kapitala, deleža in akta o ustanovi-
tvi ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5860253
Sedež: Ljubljana, Dunajska 158
Osnovni kapital: 326,000.000 SIT
Ustanovitelj: dr. Specht Leopold, Wien,

Einsideleigasse 41/6, vstop 1. 7. 1994,
vložek 326,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1998: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 3. 10. 1997

Rg-205920
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06304 z dne 10. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa CONSULT, Koroška svetoval-
na družba, d.o.o., sedež: Poljanska ce-
sta 97, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12601/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5499232
Sedež: Ljubljana, Dunajska 56.

Rg-205921
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06329 z dne 23. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa RAVBAR, trgovina, posredniš-
tvo, d.o.o., Ljubljana, Vrhovci c. V/8, se-
dež: Vrhovci c. V/8, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08034/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5887666
Dejavnost, izbrisana 23. 4. 1998: 511

Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 602 Drug kopenski pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 714 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev; 930 Druge stori-
tvene dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 23. 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 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; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 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.

Sprememba družbene pogodbe družbe
z dne 21. 10. 1997.

Rg-205922
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06367 z dne 10. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30428/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233815
Firma: YOCKER – ČEMAŽAR & CO,

d.n.o., avtostoritve, gostinstvo, gradbe-
ništvo, Ljubljana

Skrajšana firma: YOCKER – ČEMAŽAR
& CO, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana-Dobrunje, Litijska
cesta št. 268

Ustanovitelja: Čemažar Ciril, Ljublja-
na-Dobrunje, Litijska cesta št. 268, in Kerš-
manc Janez, Ljubljana-Polje, Cesta Špan-
skih borcev št. 24, vstopila 11. 11. 1997,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Čemažar Ciril in družbenik Keršmanc
Janez, imenovana 11. 11. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1998: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2852 Splošna
mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3410 Proizvodnja
motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 79 / 26. 11. 1998 / Stran 7221

Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 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; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem.

Rg-205923
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06373 z dne 20. 4. 1998 pod št.
vložka 1/15470/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5606870003
Firma: SHS, trgovina in storitve, d.o.o.,

podružnica SHAMAL Slovenj Gradec
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Slovenj Gradec, Meškova 14
Ustanovitelj: SHS, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana, Ižanska cesta 303, vstop
5. 11. 1997, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Svetec Hinko, Slovenj Gradec,
Meškova 14, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokuristka Žvikart Sonja, Šentjanž
pri Dravogradu 55, imenovana 5. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki.

Rg-205926
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07079 z dne 16. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa DAR, Trgovsko-proizvodno
podjetje, d.o.o., sedež. Bergantova
ul. 21, Mengeš-Trzin, pod vložno
št. 1/10387/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo poštne številke, raz-
širitev dejavnosti in spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5458471
Sedež: Trzin, Bergantova ul. 21
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 3001

Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,

ladij, letal; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinski izdel-
ki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 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-
noških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7482 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 2. 4. 1998.

Rg-205927

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07104 z dne 17. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa RANK XEROX SLOVENIJA, tr-
govina in zastopanje, družba z omejeno
odgovornostjo (d.o.o.), sedež: Zaloška
40, Ljubljana, pod vložno št. 1/25729/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5860873
Firma: XEROX SLOVENIJA, trgovina in

zastopanje, družba z omejeno odgovor-
nostjo (d.o.o.) oz. v angleškem jeziku
XEROX SLOVENIA, trading and agency
company, Ltd.

Skrajšana firma: XEROX SLOVENIJA,
d.o.o.

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

Rg-205929

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07239 z dne 16. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30457/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243934
Firma: PEPI JAKA – VINDIŠ IN

PARTNER, d.n.o., Šivalni servis in
trgovina

Skrajšana firma: PEPI JAKA - VINDIŠ IN
PARTNER, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Logatec, Pavšičeva ulica 36
Ustanovitelja: Vindiš Jožef in Vindiš Ne-

venka, oba iz Logatca, Pavšičeva ulica 36,
vstopila 18. 12. 1997, odgovornost:  od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Vindiš Jožef in Vindiš Nevenka, ime-
novana 18. 12. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 17540
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 18210 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja
spodnjega perila; 18240 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 25210 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52740 Druga popravila, d.n.

Rg-205932
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 7/07326 z dne 16. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa A CON, svetovanje in marketing,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 58,
Ljubljana, pod vložno št. 1/29096/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1191829
Sedež: Ljubljana, Pod Jelšami 12.

Rg-205933

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00073 z dne 9. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa FITNESS, športna rekreacija in
trgovina, družba z omejeno odgovor-
nostjo, Komenda, Kranjska pot 5, sedež:
Kranjska pot 5, Komenda, pod vložno
št. 1/07644/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skraj-
šane firme, osnovnega kapitala in deleža ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5394554
Firma: AFA, training system, d.o.o.
Skrajšana firma: AFA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Sepohar-Žnidar Jožica,

Komenda, Kranjska pot 5, vstop
6. 4. 1990, vložek 1,502.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.
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Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55402 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 8024 Drugo izobraževanje;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-205934
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00082 z dne 29. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30511/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244361
Firma: KOS GALERIJA, podjetje za ga-

lerijsko dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: KOS GALERIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež. Ljubljana, Štefanova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zoran Nada, Ljubljana,

Katreževa pot 21, vstop 21. 4. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zoran Nada, imenovana 21. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22150 Drugo založništvo;
22220 Drugo tiskarstvo; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejav-
nost arhivov.

Rg-205938
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00107 z dne 20. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30466/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244418
Firma: MARIJA MS, družba za poslov-

no svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Rim-
ska 8

Skrajšana firma: MARIJA MS, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Rimska 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanoviteljica: Stanič Marija, Ljubljana,
Rimska 8, vstop 2. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stanič Marija, imenovana 2. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-205940
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00211 z dne 22. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa FEROCOM-ARMATURE, pod-
jetje za trgovino in storitve, d.o.o., Du-
najska 7, Ljubljana, sedež: Dunajska 7,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08189/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep Srg 2414/97 – spremembo
firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5409098
Firma: FEROCOM-ARMATURE, podjet-

je za trgovino in storitve, d.o.o., Brnčiče-
va 45, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 45.

Rg-205941
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00340 z dne 27. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa YUCCA, trgovina, turizem, in-
formatika, d.o.o., sedež: Cesta v Mestni
log 88, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02856/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5307449
Ustanovitelja: Dernulc Aleksander, izsto-

pil 12. 1. 1998; Dernulc Andrej in Dernulc
Aleš, oba iz Grosuplja, Ponova vas 102,
vstopila 12. 1. 1998, vložila po 250.350
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 1. 1998.

Rg-205942
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00382 z dne 20. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa SLOVENSKA INVESTICIJSKA
BANKA, d.d., sedež: Čopova 38, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5348633
Osnovni kapital: 700,000.000 SIT.

Rg-205944
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/00599 z dne 16. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa TEKSTILNA MEDVODE, indu-
strija tehničnega tekstila, p.o., sedež:
Barletova cesta 4, Medvode, pod vložno
št. 1/05392/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, skrajšane firme, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in nazi-
va zastopnika ter člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5006198
Firma: TEKSTILNA MEDVODE, indu-

strija tehničnega tekstila, d.d.
Skrajšana firma: TEKSTILNA

MEDVODE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 259,211.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska c. 56, vložil 20,421.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 7,776.000 SIT, Sloven-
ska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 160, vložila, 15,553.000 SIT, udele-
ženci interne razdelitve po seznamu, vložili
11,005.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa po seznamu, vložili 23,008.000 SIT,
in zasebni lastniki po seznamu, vložili
181,448.000 SIT – vstopili 28. 1. 1998,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Picelj Bojan, Ljubljana, Gregorčičeva
ul. 13a, ki od 2. 2. 1998 kot direktor zača-
sne uprave zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Miklavc Jurij,
Hribernik Tatjana in Zelinka Rok, vstopili
28. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 01409/00887 – 1998/KJ z dne
4. 3. 1998.

Rg-205945
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00651 z dne 10. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa UNITAS, Tovarna armatur,
p.o., Ljubljana, sedež: Celovška 224,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00218/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme,
skrajšane firme, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala in datuma pri zastopniku,
člane nadzornega sveta, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5041821
Firma: UNITAS, Tovarna armatur Ljub-

ljana, d.d.
Skrajšana firma: UNITAS Ljubljana, d.d.
Pravnoorg oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 173,377.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
50,826.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, vložil 27,536.000 SIT, Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vložil 16,957.000 SIT, udeleženci notranje-
ga odkupa po seznamu, vložili 11,350.000
SIT, udeleženci interne razdelitve po sezna-
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mu, vložili 31,571.000 SIT, kupci iz javne
prodaje delnic po seznamu, vložili
33,913.000 SIT, in upravičenci iz denacio-
nalizacije, vložili 1,224.000 SIT – vstopili
4. 9. 1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bajec Izidor, Domžale, Nikola Tesla
5a, ki od 4. 9. 1997 kot predsednik zača-
sne uprave – direktor zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Krumpak Dra-
go, Kajtner Rudolf in Kobler Gregor, vstopili
4. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1998: 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 28511 Galva-
nizacija; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 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;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 01338/01054 – 1998/BS z dne
2. 2. 1998.

Rg-205946

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00937 z dne 16. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa TOMOZ, d.o.o., podjetje za
storitve v trgovini, prometu, turizmu in
za izvoz-uvoz Ljubljana, Trnovski pristan
8, Podružnica VZDRŽEVANJE TRNOVO,
Ljubljana, sedež: Švabičeva 7, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06094/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5350891002
Sedež: Ljubljana, Cesta v Mestni log

47a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Demšar Rudi, razrešen 12. 2.
1998; zastopnik Strman Jurij, Ljubljana, Gla-
varjeva ulica 42, imenovan 12. 2. 1998,
kot vodja podružnice zastopa podružnico
brez omejitev.

Rg-205948
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01076 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa PONOVKA, družba za trgova-
nje na debelo in drobno z mešanim bla-
gom, d.o.o., sedež. Ponova vas 33a, Gro-
suplje, pod vložno št. 1/05274/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, dejavnosti, zastopnika, tipa za-
stopnika in akta o ustanovitvi ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5368774
Ustanoviteljica: Štrubelj Ivan, izstop

4. 12. 1997; Mehle Andreja, Grosuplje,

Ponova vas 33a, vstop 10. 2. 1990, vložek
1,509.252 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Štrubelj Ivan, razrešen 10. 2. 1998;
Mehle Andreja, razrešena 10. 2. 1998 kot
zastopnica in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 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; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 10. 2. 1998.

Rg-205949
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01114 z dne 9. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa ROYAL SALES INTERNATIONAL,
podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Pod ježami 8, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28022/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5950341
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Klobčič Boris, razrešen 19. 2. 1998;
direktorica Trontelj Marjeta, Dol pri Ljublja-
ni, Videm 40h, imenovan 19. 2. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 19. 2. 1998.

Rg-205951
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01229 z dne 30. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30370/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1254731
Firma: MAJDIČ, zaključna dela v grad-

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

govornostjo
Sedež: Mengeš, Zavrti 15
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Majdič Matjaž, vložil

1,200.000 SIT, in Majdič Peter, vložil
800.000 SIT, oba iz Mengša, Zavrti 15,
vstopila 2. 2. 1998, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Majdič Suzana, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurista Majdič Matjaž in
Majdič Peter, vsi iz Mengša, Zavrti 15, ime-
novani 2. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 30. 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; 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.

Rg-205952
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01247 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa DIETPHARM, Podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Leskoškova 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20217/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, tipa za-
stopnika in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5674069
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ku-

har Taja, Ljubljana, Rožna dolina c. X/14,
razrešena 2. 3. 1998 kot zastopnica in ime-
novana za direktorico, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 3. 1998.

Rg-205954
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01295 z dne 16. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa SHELL SLOVENIJA, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska cesta 156, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25008/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5823749
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Wyllie Roy Alexander, razrešen 2. 3.
1998; generalni direktor Krivic Samo, Ljub-
ljana, Fabijanijeva ulica 43, imenovan 2. 3.
1998.

Rg-205955
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01298 z dne 28. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30502/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1274350
Firma: INADVERTISING, oglaševanje

in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: INADVERTISING,

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

govornostjo
Sedež: Krka, Krška vas 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Krejačič Tomaž, Piran, Gre-

gorčičeva ulica 11, Škrjanc Rujana, Gro-
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suplje, Jurčičeva cesta I/4, in Weiss Mat-
jaž, Kočevje, Podgorska ulica 10, vstopili
29. 1. 1998, vložili po 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Škrjanec Rujana, imenovana
29. 1. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1998: 2212
izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov.

Rg-205956
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01299 z dne 24. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa PTC KORBAR, podjetje za ma-
loprodajo, veleprodajo in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana, sedež. Litijska 148,
Ljubljana, pod vložno št. 1/27372/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5926947
Ustanovitelja: Korbar Avgusta, izstopila

1. 12. 1997; Lenarčič Janez in Lenarčič
Marija, oba iz Ljubljane, Litijska cesta 150,
vstopila 1. 12. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 12. 1997.

Rg-205957
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01369 z dne 1. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa IN-PLUS, Trgovina in trgovinske
dejavnosti, d.o.o., sedež: Žebljarska 5,
Kamik, pod vložno št. 1/28588/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, ustanovite-
lja, zastopnika in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5970229
Firma: PROFIT T&M, Trgovina in trgo-

vinske dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: PROFIT T&M, d.o.o.
Sedež. Ljubljana, Trpinčeva 86
Ustanovitelj: Zajc Tomaž, izstop 3. 3.

1998; Jakopič Tomaž, Radovljica, Mošnje
6d, vstop 3. 3. 1998, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Tomaž, razrešen 3. 3. 1998;
direktor Jakopič Tomaž, imenovan 3. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 3. 1998.

Rg-205959
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01573 z dne 1. 4. 1998 pri subjek-

tu vpisa TERMOTEH, termo tehnika, pro-
jektiranje, inženiring, zastopstva, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Cesta v Zgornji log 49,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15464/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, naslova ustanovitelja in za-
stopnika ter akta o ustanovitvi in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5556058
Ustanovitelj: Trošt Jožef, Ljubljana, Ce-

sta v Zgornji log 49, vstop 27. 12. 1991,
vložek 1,623.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trošt Jožef, imenovan 27. 12. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1998: 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 16. 3. 1998.

Rg-205958
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01528 z dne 27. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa SENACOM, svetovanje, trgo-
vina, inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Vikrče 11, Ljubljana Šmartno, pod vlož-
no št. 1/28723/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja, de-
ležev, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5996449
Ustanovitelja: Bizjak Majda, vstopila

3. 12. 1996, vložila 600.000 SIT, in Bizjak
Gregor, vstopil 11. 3. 1998, vložil 900.000
SIT, oba iz Ljubljane Šmartno, Vikrče 11,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Bizjak Gregor, imenovan 11. 3. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 3. 1998.

Rg-205960

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01759 z dne 24. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30432/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1197932001
Firma: BAHNE DARILA, F&M TEKAVEC

& CO., izdelava daril, k.d. - Podružnica
Trzin

Skrajšana firma: BAHNE DARILA, F&M
TEKAVEC & CO., k.d. - Podružnica Trzin

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Trzin, Habatova ulica št. 1
Ustanovitelj: BAHNE DARILA, F&M

TEKAVEC & CO., izdelava daril, k.d., Trzin,
Habatova ulica 7a, vstop 3. 7. 1997, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Tekavec Franc, Ljubljana, Habatova
ulica 7/a, imenovan 3. 7. 1997, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1998: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 02010 Goz-
darstvo; 14220 Pridobivanje gline in kaoli-
na; 15330 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15870 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;

17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 20510 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 21110 Proizvodnja
vlaknin; 21120 Proizvodnja papirja in karto-
na; 21210 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona; 22220 Drugo tiskarstvo;
24630 Proizvodnja eteričnih olj; 26210
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 26250 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 36630 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 74820
Pakiranje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 92310 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje.

Rg-205961
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01760 z dne 24. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30432/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1197932002
Firma: BAHNE DARILA, F&M TEKAVEC

& CO., izdelava daril, k.d. – Podružnica
Cerknica

Skrajšana firma: BAHNE DARILA, F&M
TEKAVEC & CO., k.d. – Poružnica Cerk-
nica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Cerknica, Rudolfovo št. 4
Ustanovitelj: BAHNE DARILA, F&M

TEKAVEC & CO., izdelava daril, k.d., Trzin,
Habatova ulica 7a, vstop 3. 7. 1997, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Tekavec Franc, imenovan 3. 7.
1997, zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1998: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 02010 Goz-
darstvo; 14220 Pridobivanje gline in kaoli-
na; 15330 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15870 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 20510 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 21110 Proizvodnja
vlaknin; 21120 Proizvodnja papirja in karto-
na; 21210 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona; 22220 Drugo tiskarstvo;
24630 Proizvodnja eteričnih olj; 26210
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 26250 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 36630 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 74820
Pakiranje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 92310 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje.

Rg-205962
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 98/01798 z dne 16. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30452/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1262793
Firma: TEKS URANKAR & CO, Trgovi-

na in storitve, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež. Kamnik, Sadnikarjeva 2
Ustanovitelja: Urankar Marija in Urankar

Igor, oba iz Kamnika, Hrib pri Kamniku 5a,
vstopila 6. 3. 1998, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Urankar Marija, imenovana 6. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998:
5212 Trgovina na drobno v drugih nes-

pecializiranih prodajalnah; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5247 Druga popravila, d.n.

Rg-205963
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01799 z dne 16. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30455/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1279068
Firma: TROXTA, svetovanje, inženi-

ring, zastopanje, trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: TROXTA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Zadnikarjeva ulica 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Trost Janez, Ljubljana, Zad-

nikarjeva ulica 4, vstop 8. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trost Janez, imenovan 8. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;

7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejanosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-205964
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01800 z dne 14. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa CELESTRA, proizvodno, trgov-
sko in transportno podjetje, d.o.o., Liti-
ja, Dobovica 18, sedež: Dobovica 18,
Litija, pod vložno št. 1/09541/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, dejavnosti in akta o ustanovi-
tvi, skrajšano firmo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5586356
Firma: CELESTRA, proizvodno, trgov-

sko in transportno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: CELESTRA, d.o.o.
Sedež: Podkum, Sopota 8
Dejavnost, vpisana 14. 4. 1998: 0202

Gozdarske storitve; 1120 Storitve v zvezi s
pridobivanjem nafte in zemeljskega plina,
brez iskanja nahajališč; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 4010 Oskrba z elektriko; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5170
Druga trgovina na debelo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 24. 3. 1998.

Rg-205965

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01830 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa BOBER, podjetje za proizvod-
njo, marketing in storitve, d.o.o., Žlebe
22, Medvode, sedež: Žlebe 22, Medvo-
de, pod vložno št. 1/04755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo

ustanoviteljev, deležev, zastopnika in druž-
bene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5330149
Ustanovitelja: Bergant Jožef, vstopil

22. 2. 1993, in Bergant Tomaž, vstopil
25. 3. 1998, oba iz Medvod, Žlebe 22,
vložila po 837.800 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bergant Jožef, razrešen 25. 3. 1998;
direktor Bergant Tomaž, imenovan 25. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 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; 2221 Tiskanje
časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 2461 Proizvod-
nja razstreliv; 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.; 2731 Hladno vlečenje; 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.; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 dejavnost pe-
dikerskih salonov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 3. 1998.

Rg-205968
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02141 z dne 28. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa LOGO INŽENIRING, Podjetje
za finančne, tehnične, poslovne in dru-



Stran 7226 / Št. 79 / 26. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ge storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sp.
Gamljne 19c, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19624/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, ustanovite-
ljev, deležev in datuma pooblastila za zasto-
panje, novega zastopnika, družbeno pogod-
bo in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5873991
Sedež: Ljubljana, Dunajska 156, WTC
Ustanovitelji: Odlazek Anton, Trbovlje,

Cesta oktobrske revolucije 11, vložil
325.500 SIT, ki je vstopil 4. 4. 1992, ter
IBT - MMI, d.o.o., Trbovlje, Gimnazijska
c. 16, vložil 300.000 SIT, CEMEX, Podu-
zeće za inženjering i trgovinu, d.o.o., Za-
greb, Berislavićeva 4, vložil 375.000 SIT,
in ZRE KATOWICE, S.A., Katowice, Ul.
Gen. Zygmunta W. Jankego 13, vložil
499.500 SIT, ki so vstopili 26. 3. 1998 –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Odlazek Anton, razrešen in ponovno
imenovan 26. 3. 1998, zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Kovačević Emil, Kar-
lovac, M. Krleže 23, imenovan 26. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nik direktorja.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1998: 28300
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 28511 Galvanizacija;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 29110 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 29140 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 29530 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 31100
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 45110 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 45310 Električne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 3. 1998.

Rg-206017
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02672 z dne 12. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa VARNOST MOSTE, Podjetje
za varovanje premoženja, p.o., Ljublja-
na, Grablovičeva 30, sedež: Grabloviče-
va 30, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03149/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o.,
spremembo družbenikov, osnovnega kapi-
tala in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5174511
Firma: VARNOST MOSTE, Podjetje za

varovanje premoženja, d.o.o.
Skrajšana firma: VARNOST MOSTE,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 31,213.000 SIT
Ustanoviteljica: DO za fizično in tehnič-

no varovanje premoženja Varnost, n.sub.o.,
Ljubljana, TOZD varovanje premoženja Ljub-
ljana Moste, o.sub.o., Ljubljana, izstop 3. 4.
1997; Slovenska razvojna družba, Ljublja-
na, Dunajska 160, vstop 3. 4. 1997, vlo-
žek 31,213.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ga-
vrilov Antoan, Ljubljana, Ul. Metoda Mikuža
20, razrešen 3. 4. 1997 kot zastopnik in
imenovan za direktorja.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 74.60 –
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, je do-
voljeno samo opravljanje varovanja.

Rg-206019
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06139 z dne 4. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ARESS, d.o.o., Trgovina, go-
stinstvo, proizvodnja in marketing, Ljub-
ljana, sedež: Šmartinska 130, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5315484
Sedež: Ljubljana, Topniška 35e
Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 5116

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-206020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05755 z dne 5. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa EOS REVIZIJA, d.o.o., družba za
revidiranje, sedež: Čufarjeva 3, Ljublja-

na, pod vložno št. 1/26892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5913691
Sedež: Ljubljana, Dunajska 106.

Rg-206021
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06872 z dne 5. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa EKTEAM, trgovina, storitve in pro-
izvodnja, d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva
23, sedež: Slovenčeva 23, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14860/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
s temile podatki:

Matična št.: 5499275
Ustanovitelja: Vogrinčič Srečko, Ljublja-

na, Polanškova 5, vstopil 27. 5. 1991, vlo-
žil 2,369.240 SIT, in Vogrinčič Srečko ml.,
Grosuplje, Preska 16, vstopil 9. 4. 1997,
vložil 30.940 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjata; Lašič Janja, izstopila 9. 4. 1997.

Rg-206022
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05731 z dne 5. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa TERMOCENTER TPS, trgovina,
proizvodnja, storitve, d.o.o., Ljubljana,
Zaloška 147, sedež: Zaloška 147, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06849/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5407133
Dejavnost, vpisana 5. 5. 1998: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2971 Proizvodnja električnih go-
spodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 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; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5114 Posredništvo pri prodaji
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strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
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; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi 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; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 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 po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-206024
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06398 z dne 5. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa PROREKLAM-EUROPLAKAT,
d.o.o., podjetje za ekonomsko propa-
gando in reklamo, Ljubljana, sedež: Slo-
venska 54, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17836/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5617669
Sprememba družbene pogodbe z dne

24. 9. 1997.

Rg-206025
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06261 z dne 5. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa ZIPRO, podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Poljanska
51, sedež: Poljanska 51, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19176/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5652529
Firma: ZIPRO, podjetje za trgovino in

proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Mašera-Spasićeva

ulica 8
Sprememba družbene pogodbe z dne

6. 11. 1997.

Rg-206026
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06476 z dne 5. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa Informatizacija procesov in indu-
strijska energetika, d.o.o., sedež: Ljub-
ljanska 80, Domžale, pod vložno
št. 1/01916/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5269172
Osnovni kapital: 34,164.650 SIT
Ustanovitelji: Antončič Jelka, Ljubljana,

Tolminska 18, vložila 317.243 SIT, Bizjak
Mitja, Domžale, Ulica Simona Jenka 9, vlo-
žil 1,513.006 SIT, Bokalič Darja, Dol pri
Ljubljani, Videm 21d, vložila 1,098.149 SIT,
Burger Majda, Ljubljana, Dolgi most 8č, vlo-
žila 683.293 SIT, Eniko Vesna, Ljubljana,
Štembalova ulica 34, vložila 658.890 SIT,
Furjan Ivan, Ptuj, Klepova 49, vložil
146.420 SIT, Jovan Vladimir, Ljubljana,
Ravnikova ulica 5, vložil 170.823 SIT, Juri-
čič Đani, Ljubljana, Trnovska ulica 8, vložil
122.017 SIT, Kalin Tomaž, Ljubljana,
Slomškova 19, vložil 244.033 SIT, Karba
Rihard, Ljubljana, Žaucerjeva ulica 18, vlo-
žil 366.050 SIT, Košmerlj Matjaž, Brezovi-
ca pri Ljubljani, Laze 26, vložil 268.437
SIT, Kokot Stanislava-Zlata, Šentvid pri Stič-
ni, Temenica 8, vložila 732.100 SIT, Kovač
Branko, Domžale, Litijska 1, Vir, vložil
1,049.343 SIT, Kramar Boris, Ljubljana,
Priušnikova ulica 25, vložil 1,122.553 SIT,
Lavrič Borut, Bled, Alpska cesta 1, vložil
244.033 SIT, Lesjak Iztok, Koper, Tomši-
čeva ulica 6, vložil 366.050 SIT, Makovec
Igor, Semič 38b, vložil 488.066 SIT, Ma-
mula Ljubomir, Ljubljana, Slovenska cesta
25a, vložil 707.696 SIT, Marinšek Zoran,
Mengeš, Vegova ulica 9, Trzin, vložil
2,781.979 SIT, Novak Greta, Ljubljana, Bi-
čevje 2, vložila 732.100 SIT, Pavšelj Dra-
go, Šmarje Sap, Jakhlova 7, vložil
2,684.365 SIT, Pegan Marjan, Dobravlje,
Kamnje 9, vložil 2,440.332 SIT, Pepelnik
Cvetko, Ptujska gora 58, vložil 1,317.779
SIT, Petrovčič Janko, Hotedrščica, Žibrše
43, vložil 170.823 SIT, Pirnat Primož, Dol
pri Ljubljani, Pšata 22, vložil 1,683.829 SIT,
Podlipnik Pavel, Ljubljana, Pod Kostanji 13,
vložil 122.017 SIT, Smrdu Anton, Postojna,

Nova vas 18, vložil 854.116 SIT, Strajner
Igor, Domžale, Ljubljanska cesta št. 67a,
vložil 805.310 SIT, Strmčnik Stanko, Men-
geš, Prešernova ulica 40, Trzin, vložil
390.453 SIT, Vidmar Marijan, Logatec,
Martinov hrib 9, vložil 2,659.962 SIT, Zu-
pančič Borut, Dol pri Ljubljani, Dolsko 79,
vložil 146.420 SIT, Černetič Janko, Brezo-
vica pri Ljubljani, Rimska cesta 49, vložil
195.227 SIT, Čož Andrej, Ljubljana, Petro-
vičeva ulica 9, vložil 707.696 SIT, Čretnik
Jurij, Ljubljana, Šmartno 30, vložil 170.823
SIT, Čuk David, Ljubljana, Petkova ulica 18,
vložil 2,659.962 SIT, Živkovič Antonijo, Tr-
bovlje, Ul. španskih borcev 21, vložil
561.276 SIT, Žnidarič Boris, Ljubljana, Tr-
novska ulica 6, vložil 2,659.962 SIT, in Šu-
belj Matjaž, Ljubljana, Kalingerjeva ulica 6,
vložil 122.017 SIT – vstopili 1. 1. 1991,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Rg-206028
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06600 z dne 6. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa MEGACOP, podjetje za trgovino,
proizvodnjo, storitve in zastopstva,
d.o.o., Ljubljana, sedež. Križevniška 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14857/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5556813
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1760 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2122 Proizvodnja go-
spodinjskih, higienskih in toaletnih
potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3622 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 4511 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki;52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
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ne (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
8041 Dejavnost vozniških šol; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 11. 1997.

Rg-206029
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06268 z dne 6. 5. 1998 pri subjektu
vpisa ELEHID, podjetje za opravljanje in
servisiranje elektro in hidroinstalacijskih
del, d.o.o., Hrastarjeva 1, Medvode, se-
dež: Hrastarjeva 1, Medvode, pod vložno
št. 1/05340/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5335582
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 45310

Električne inštalacije; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 10. 1997.

Rg-206030
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06166 z dne 6. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa MEGALAB, družba za inženiring,
servis in prodajo laboratorijske in medi-
cinske opreme, d.o.o., sedež: Letališka
30, Ljubljana, pod vložno št. 1/27775/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5940737
Firma: MEGALAB, družba za inženi-

ring, servis in prodajo laboratorijske in
medicinske opreme, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MEGALAB, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana-Polje, Zaloška c. 269.

Rg-206032
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06016 z dne 6. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa SAVAINVEST, podjetje za poslov-
no svetovanje, investiranje in upravlja-
nje, d.o.o., sedež: Cankarjevo nabrežje
3, Ljubljana, pod vložno št. 1/29565/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in deleža s te-
mile podatki:

Matična št.: 1213415
Osnovni kapital: 474,500.000 SIT
Ustanovitelj: GRABOPLAST TEKSTIL-ES

MUBORGIARTO RESZVENYTARSASAG,
Gyor, Fehervari u. 16b, vstop 5. 8. 1997,
vložek 474,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-206033
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06005 z dne 6. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa ZAVAS, trgovska družba, d.o.o.,
sedež: Šlandrova 10, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24051/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, firme, sedeža in naslova ustanovitelja s
temile podatki:

Matična št.: 5799791
Firma: ZAVAS, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ZAVAS, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 12,633.810 SIT
Ustanovitelj: Hadalin Janez, Vrhnika, Be-

tajnova 51, vstop 16. 7. 1993, vložek
12,633.810 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-206034
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05465 z dne 6. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30523/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1215965
Firma: OPS !, zavod za organizacijo in

izvedbo kulturnih projektov Ljubljana
Skrajšana firma: OPS !, zavod Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Jarška cesta 14
Ustanovitelj: Kamnikar Gregor, Ljublja-

na, Jarška cesta 14, vstop 26. 9. 1997,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kamnikar Gregor, imenovan 26. 9.
1997, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-206035
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00866 z dne 8. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa LAP AR & CO., storitve in marke-
ting, d.n.o., Domžale, sedež: Aškerčeva
24, Domžale, pod vložno št. 1/10954/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, preoblikovanje iz d.n.o. v
d.o.o., spremembo osnovnega kapitala in
poslovnih deležev s temile podatki:

matična št.: 5460930
Firma: LAP AR, storitve in marketing,

d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: LAP AR, d.o.o., Dom-

žale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,722.000 SIT
Ustanovitelja: Lap Andrej in Lap Rok, oba

iz Domžal, Aškerčeva ulica 24, izstopila iz
d.n.o. in stopila v d.o.o. 11. 2. 1998, vloži-
la po 861.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Rg-206036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05947 z dne 8. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa ELEKTROINŠTALACIJE VRBEK
IN OSTALI, d.n.o., sedež: Valburga 60b,
Smlednik, pod vložno št. 1/16834/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5651832
Sedež: Smlednik, Hraše 8.

Rg-206037
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05534 z dne 11. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa HOSPITALIA, nega in svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Zaloška 21,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16857/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5605008
Dejavnost, vpisana 11. 5. 1998: 93021

Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-206038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06287 z dne 11. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa NIMBUS, trgovinska družba,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pražakova 8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11753/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5475520
Osnovni kapital: 1.001,520.000 SIT
Ustanovitelj: OMV AKTIENGE-

SELLSCHAFT, Dunaj, Avstrija, Otto Wagner
Platz 5, vstop 22. 5. 1997, vložek
1.000,020.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 10. 1997.

Rg-206039
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06336 z dne 11. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa PACO TRAVEL, Turistična
agencija, d.o.o., Ljubljana, sedež: Can-
karjeva 10, Ljubljana, pod vložno
št. 1/29156/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1192132
Dejavnost, vpisana 11. 5. 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; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
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ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s

trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 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; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava

in dostava hrane (catering); 6010 Želez-
niški promet; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 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 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih dejav-
nosti; 73104 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju medicine; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
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.; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 11. 1997.

Rg-206040
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06027 z dne 12. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa DARMAL, družba za posredo-
vanje v prometu z nepremičninami,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Medvedova ce-
sta 28, Ljubljana, pod vložno
št. 1/04899/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo imena družbenika s
temile podatki:
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Matična št.: 5407311
Ustanovitelj: Mulec Darijan, Ljubljana,

Kunaverjeva 3, vstop 27. 12. 1989, vložek
1,547.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-206041
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06248 z dne 12. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa DONIT PLETILNICA, podjetje
za proizvodnjo tehničnih, žičnih in sinte-
tičnih tkanin in pletiv, d.o.o., Sodražica,
Majde Šilc 1, sedež: Majde Šilc 1, So-
dražica, pod vložno št. 1/12706/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo deležev s temile podatki:

Matična št.: 5498074
Ustanovitelji: Tekavec Franc, Ribnica,

Hrovača 52a, vstop 17. 7. 1995, vložek
20,198.633,60 SIT, Zajc Vinko, Sodraži-
ca, Žimarice 71a, vstop 17. 7. 1995, vlo-
žek 20,173.445,60 SIT, imetniki enotne-
ga deleža (seznam v prilogi) v višini
57,341.416 SIT, vstop 10. 10. 1995 –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Rg-206043
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00366 z dne 13. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa EMIT & CO, elektroinstalacije,
marketing, inženiring, trgovina, d.o.o.,
sedež: Rožna dolina c. VII/35, Ljubljana,
pod vložno št. 1/10351/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5448069
Sedež: Ljubljana, Stegne 31.

Rg-206044
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05984 z dne 14. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa SELAN, proizvodnja, trgovsko,
gostinsko podjetje, d.o.o., Logatec, Ble-
kova vas 5, sedež: Blekova vas 5, Loga-
tec, pod vložno št. 1/08193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., uskladi-
tev dejavnosti, spremembo sedeža, druž-
benikov in pooblastil zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5393833
Firma: ZGONEC, proizvodnja in trgo-

vina, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: ZGONEC, k.d., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Medvedova ce-

sta 22
Ustanovitelja: Brežnjak Ana, Ljubljana,

Medvedova cesta 22, vstopila 23. 10.
1997, vložila 1.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, in Zgonec Drago, Rob, Podhojni
hrib 11, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
k.d. 23. 10. 1997, odgovornost:  odgovarja
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Zgonec Drago, ki od 23. 10.
1997 zastopa družbo kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas

za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah.

Rg-206045
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02525 z dne 15. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30548/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294539
Firma: MISTRA QMS, d.o.o., podjetje

za zagotavljanje kakovosti in tehnični
nadzor

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dvoržakova 5/I
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: DIANA HOLDING SA, Servi-

zi Segreteria Sa. Lugano, Contrada di Sas-
sello 2, vstop 24. 4. 1998, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šubic Janez, Piran, Dragonja 67,
imenovan 24. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1998: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-206050
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02037 z dne 24. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa TRANSING TRADE, transport-
ni inženiring, trgovina in turizem, d.o.o.,
sedež: Ul. Stare pravde 10, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08380/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5406838
Firma: TRANSING, transportni inženi-

ring, d.o.o.
Skrajšana firma: TRANSING, d.o.o.
Sedež: Ljubljana-Črnuče, Šlandrova

ulica 10
Dejavnost, vpisana 24. 4. 1998: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih

delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7482 Pakiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti.

Rg-206051
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01952 z dne 24. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30497/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1262998
Firma: FIN-MAXIM, poslovno svetova-

nje, posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: FIN-MAXIM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmarje-Sap, Partizanska 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Svetin Iztok, Šmarje-Sap,

Partizanska 3, vstop 31. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Svetin Iztok, imenovan 31. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih 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; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
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nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-206052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
Srg št. 97/05807 z dne 24. 4. 1998 pri
subjektu vpisa TERMOPROJEKT, podjet-
je za proizvodne in storitvene dejavno-
sti, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, se-
dež: Dalmatinova 2, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/15856/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo priimka zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5575141
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Šinkovec Ljubica, Ljubljana, Reška
ulica 3, imenovana 3. 6. 1993, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-206054
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06619 z dne 22. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa RAKS, trgovsko podjetje, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., Preserje, se-
dež: Pelechova 65, Preserje, Radomlje,
pod vložno št. 1/13315/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
uskladitev in spremembo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5520266
Firma: RAK’S, trgovsko podjetje, pro-

izvodnja in storitve, d.o.o., Preserje
Skrajšana firma: RAK’S, d.o.o., Preserje
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1998: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 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; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
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; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 11. 1997.

Rg-206055
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01996 z dne 21. 4. 1998 pri sub-

jektu vpisa AK INTERNATIONAL, inženi-
ring in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Suhadolčanova 23, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28554/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljice in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5967384
Sedež: Ljubljana, Savlje 89
Ustanoviteljica: Kržišnik Andreja, izstop

31. 3. 1998; Kržišnik Eva, Ljubljana, Suha-
dolčanova 23, vstop 31. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-206058
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01950 z dne 5. 5. 1998 pod št.
vložka 1/07541/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5385911001
Firma: MEGA AVTO, trgovsko podjet-

je, d.o.o., podružnica TIK TAK AVTO
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Cesta v Mestni

log 90
Ustanovitelj: MEGA AVTO, Trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta dveh ce-
sarjev 176, vstop 31. 3. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Černe Dean, Piran, Prešernovo na-
brežje 24, imenovan 31. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 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-206064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02215 z dne 13. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa EURO M + N, Trgovina in stori-
tve, Grosuplje, sedež: Kolodvorska 11,
Grosuplje, pod vložno št. 1/17657/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanovitelja, dejavnosti
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5630568
Firma: JANE Š, trgovina, gostinstvo in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: JANE Š, d.o.o.
Sedež. Grosuplje, Mala vas 3c
Ustanovitelj: Novak Franc, izstop l4. 4.

1998; Štrubelj Ivan, Videm Dobrepolje, Vi-
dem 31a, vstop 14. 4. 1998, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Franc, razrešen 14. 4. 1998;
direktor Štrubelj Ivan, imenovan 14. 4.
1998.

Dejavnost, izbrisana 13. 5. 1998: 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1998: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah.

Rg-206065
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02088 z dne 19. 5. 1998 pri sub-
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jektu vpisa ŠUBEL, trgovsko podjetje,
d.o.o., Nadgoriška cesta 70, Črnuče, se-
dež: Nadgoriška cesta 70, Črnuče, pod
vložno št. 1/12940/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, dejavnosti, zastopnika in ustanovitelja
s temile podatki:

Matična št.: 5504783
Firma: FIPROM-WIRE, podjetje za pro-

izvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FIPROM-WIRE, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Brilejeva 13-15
Ustanovitelj: Koderman Ana Marija, iz-

stop 3. 4. 1998; FIDIE INTERNATIONAL
LIMITED, London WIH, OHO, 66 Wigmore
Street, vstop 3. 4. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Koderman Ana Marija, razrešena
3. 4. 1998; direktor Babič Drago, Ljublja-
na, Maurerjeva ulica 4, imenovan 3. 4.
1998.

Dejavnost, izbrisana 19. 5. 1998: 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgo-
vina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami, priborom; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Djavnost, vpisana 19. 5. 1998:27310
Hladno vlečenje; 27330 Hladno profilira-
nje; 27340 Vlečenje žice; 27350 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28620 Proizvodnja drugega orodja;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-206067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02048 z dne 19. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa TIMARO PRODUCTIONS, mar-
keting in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Igriška 8, Ljubljana, pod vložno
št. 1/18599/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5633907
Ustanovitelj: Končar Roman, Ljubljana,

Igriška 8, vstop 9. 4. 1992, vložek
1,571.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Končar Maja, izstop 13. 3. 1998.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Končar Maji, ki je bila razrešena
13. 3. 1998.

Rg-206070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02616 z dne 18. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30575/00 vpisalo v sodni rgister
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304569
Firma: ELIMEX, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Komanova ul. 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Mahne Elizabeta, Ljub-

ljana, Komanova ul. 15, vstop 5. 5. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mahne Elizabeta, imenovana 5. 5.
1998.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-

rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
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sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-206074
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01741 z dne 12. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ELZA, podjetje za trgovino in
posredovanje, d.o.o., Vrhnika, sedež:
Vrhnika 24, Stari trg pri Ložu, pod vložno
št. 1/21328/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja in
zastopnika ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5726808
Ustanovitelj: Antončič Elizabeta, izstop

24. 3. 1998; Antončič Blaž, Stari trg pri
Ložu, Vrhnika pri Ložu 24, vstop 24. 3.
1998, vložek 2,158.084 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Antončič Elizabeta, razrešena
24. 3. 1998; direktor Antončič Blaž, ime-
novan 24. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mez-
gov; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in vrtninami; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-206077
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/91746 z dne 11. 5. 1998 pod št.

vložka 1/30538/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278916
Firma: VENTURA, plovila in oprema,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VENTURA, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Stegne 21
Osnovni kapital: 5,550.000 SIT
Ustanovitelji: Zagorc Zoran, Nova Gori-

ca, Pod Grčo 36, vložil 2,000.000 SIT,
Ivančič Mirko, Ljubljana, Kraška ulica 15,
vložil 2,000.000 SIT, Štrubelj Ivo, Ljublja-
na, Dolenjska cesta 79, vložil 10.000 SIT,
Hrovatin Saša, Ljubljana, Moškričeva ulica
32, vložila 10.000 SIT, Češek Borut, Ljub-
ljana, Dolenjska cesta 36, vložil 20.000 SIT,
Novakovič Danilo, Ljubljana, Ziherlova ulica
41, vložil 1,000.000 SIT, Justin Andrej, Ko-
per, Pristaniška ulica 5, vložil 10.000 SIT,
in Šodan Hrvoje, Zagreb, Goljak 61, vložil
500.000 SIT – vstopili 13. 2. 1998, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ivančič Mirko in Hrovatin Saša, ime-
novan 13. 2. 1998, ki zastopa družbo kot
namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1998: 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja
in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
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; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-206075
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01167 z dne 12. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30543/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273647
Firma: CASPIS, Informacijski sistemi,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CASPIS, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Scopolijeva 8
Osnovni kapital: 2,251.620 SIT
Ustanovitelj: Gams Izidor, Ljubljana, Sco-

polijeva 8, vstop 25. 2. 1998, vložek

2,251.620 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gams Izidor, imenovan 25. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 22150
Drugo založništvo; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72400 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-206079
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01171 z dne 7. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30532/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1273663
Firma: ZAVOD ROSSANA, izobraževa-

nje, svetovanje, kulturni in športni pro-
jekti

Skrajašana firma: ZAVOD ROSSANA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Logatec, Tržaška 17
Ustanoviteljica: ROSSANA, export-im-

port, izobraževanje, trgovina in proizvod-
nja tekstila, d.o.o., Logatec, Tržaška 30,
vstop 27. 2. 1998, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tollazzi-Musić Rosana, Logatec,
Tržaška 30, imenovana 27. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-206081

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02521 z dne 7. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30531/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294512
Firma: F & F, družba za trgovino in

poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana
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Skrajšana firma: F & F, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Mirje 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fratnik Savo in Fratnik Moj-

ca, oba iz Ljubljane, Mirje 2, vstopila 22. 4.
1998, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fratnik Mojca, imenovana 22. 4.
1998.

Dejavnost, vpisana 2. 5. 1998: 2211 Iz-
dajanje 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; 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; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041
Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9251 Dejav-
nost knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost mu-
zejev, varstvo kulturne dediščine; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-206082
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/01169 z dne 7. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30527/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273655
Firma: 3PRO, projektiranje in pro-

izvodnja procesnih naprav, d.o.o.
Skrajšana firma: 3PRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Bilečanska 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bombač Andrej, Ljubljana,

Bilečanska 5, vstop 27. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bombač Andrej, imenovan 27. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1591
Proizvodnja žganih pijač: 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2211 Izdajanje knjig;
2215 Drugo založništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2923
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Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 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; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3542 Proizvodnja koles; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 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; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5312 Skladiščenje; 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; 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; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-

šanje in analiziranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Rg-206083
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/01190 z dne 7. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30519/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278118
Firma: FINALIS, storitve in posredo-

vanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FINALIS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Rjava cesta 2b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Đukić Mirko, Ljubljana,

Rjava cesta 2b, in Savić Vinko, Straza bb,
vstopila 23. 2. 1998, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Đukić Mirko in zastopnik Savić Vin-
ko, imenovana 23. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug

kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 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.; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-206086
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/00529 z dne 5. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa MEMORY, podjetje za trgovino,
storitve, proizvodnjo in zastopništvo,
d.o.o., Kamnik, Tunjiška 2, sedež: Tu-
njiška 2, Kamnik, pod vložno
št. 1/22903/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5802580
Ustanovitelj: Glušič Tanja, izstop 19. 12.

1997; Glušič Mitja, Kamnik, Tunjiška cesta
2, vstop 19. 12. 1997, vložek 1,518.058
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Glušič Tanja, razrešena 27. 1.
1998; direktor Glušič Mitja, imenovan
27. 1. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1998: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 26660 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55112
Dejavnost penzionov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
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čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 92330 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92610
Obratovanje športnih objektov; 93040 Po-
grebne storitve; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-206087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/00576 z dne 4. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30517/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272802
Firma: PORFIR, Inženiring družba za

trgovino, marketing in finance, d.o.o.
Skrajšana firma: PORFIR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež. Ljubljana, Vurnikova 8/IV
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bajs Marijan in Bajs Hele-

na, vložila po 375.000 SIT, ter Bajs Marija-
na, vložila 750.000 SIT, vsi iz Ljubljane,
Križna 51a, vstopili 19. 1. 1998, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Bajs Marijana in zastopnika Bajs
Helena in Bajs Marijan, imenovani 19. 1.
1998, zastopajo družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 1110 Pridobivanje nafte in zemelj-
skega plina; 1120 Storitve v zvezi s prido-
bivanjem nafte in zemeljskega plina, brez
iskanja nahajališč; 1411 Pridobivanje kam-
nin za gradbene namene; 1450 Pridobiva-
nje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2461 Proizvodnja razstreliv; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z

rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 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.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Rzaiskovanje 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; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
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Rg-206089
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01745 z dne 4. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30513/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278908
Firma: ERNST & YOUNG CON-

SULTING, Podjetniško svetovanje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ERNST & YOUNG
CONSULTING, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 111
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ERNST & YOUNG

UNTERNEHMENSBERATUNG GES.M.B.H.,
Dunaj, Teinfalstrasse 4, vstop 1. 3. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopniki, Prodnik Franc, Stahovica, Godič
79f, mag. Bugelnig Eduard Andreas, Gun-
tramsdorf, Mollersdorfer Strasse 59, in Gor-
janc Bojan, Celje, Na zelenici 8, imenovani
17. 3. 1998, zastopajo družbo brez omeji-
tev kot poslovodje.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri vpisu podatka so bile tuje črke z do-
datnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-206090

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00526 z dne 4. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30516/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272683
Firma: STUDIO 2 INŽENIRING, grad-

beni in finančni inženiring, d.o.o., Podu-
tiška 154, Ljubljana

Skrajšana firma: STUDIO 2
INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Podutiška 154
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bajc Rajko, Vipava, Beb-

lerjeva ulica 9, vložil 765.000 SIT, in Slo-
kar-Bajc Alenka, Ljubljana, Nanoška ulica
5, vložila 735.000 SIT, vstopila 18. 1.
1998, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bajc Rajko, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Slokar-Bajc Alenka,
imenovana 18. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521

Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-

niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzonov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
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v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-206091
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/01614 z dne 24. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30500/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278657
Firma: KOMIJAT & ČLANI, družba za

proizvodnjo, trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: KOMIJAT & ČLANI,

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

odgovornostjo
Sedež: Brezovica pri Ljubljani, Cesta

na postajo 19
Ustanovitelja: Komijat Stjepan in Komijat

Marta, oba z Brezovice pri Ljubljani, Cesta
na postajo 19, vstopila 17. 3. 1998, odgo-
vornost:  odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Komijat Stjepan, ki zastopa družbo
brez omejitev, in družbenica Komijat Marta,
ki zastopa družbo brez omejitev kot komer-
cialna direktorica, imenovana 17. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1998: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje.

Rg-206092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/00842 z dne 23. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOTANYI, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Linhartova 11a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26788/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5911346
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Pursch Peter, razrešen 31. 12. 1997;
prokuristka Kljakovič Dragica, Ljubljana, Tr-
novska ulica 4, imenovana 1. 1. 1998.

Rg-206093

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/01736 z dne 23. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa ARS INŽENIRING, družba za
investicije, inženiring in gradbeništvo,
d.o.o., sedež: Rožna dolina, c. VI/36,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11746/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5483425
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Nahtigal Franc, razrešen 16. 3.
1998; direktorica Pušnik Aleksandra, Ljub-
ljana, Igriška 8, imenovana 16. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-206094
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.

št. 98/01754 z dne 23. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa COPPESS, Podjetje za marke-
ting, inžiniring, organizacijo proizvodnje,
komercialno posredovanje ter promet
blaga na debelo in drobno, Trbovlje,
d.o.o., sedež: Trg svobode 38, Trbovlje,
pod vložno št. 1/02981/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5301572
Ustanovitelj: Drnovšek Božidar in Drnov-

šek Jana, izstopila 25. 2. 1998; Drnovšek
Roman, Ljubljana, Celovška 177, vstopil
15. 11. 1989, vložil 1,600.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drnovšek Roman, razrešen in ponov-
no imenovan 25. 2. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-206095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/01202 z dne 23. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30492/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278134
Firma: ODVETNIŠKA DRUŽBA TOŠ IN

PARTNERJI O.P., d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ODVETNIŠKA DRUŽ-

BA TOŠ IN PARTNERJI O.P., d.n.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Beethovnova 14
Ustanovitelja: Toš Andrej, Ljubljana, Jak-

šičeva 2, in Klenovšek Boja, Ljubljana, Novi
trg 1, vstopila 5. 1. 1998, odgovornost:  od-
govarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Toš Andrej, imenovan 5. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev kot poslo-
vodja.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 7411
Pravno svetovanje.

Rg-206096
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/02057 z dne 23. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30493/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1300920
Firma: SLORK, podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SLORK, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Mirje 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rdeči križ Slovenije, Ljub-

ljana, Mirje 19, vstop 21. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jelenič Mirko, Črnomelj, Vodnikova
ulica 16, imenovan 21. 4. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje
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časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 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;
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; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 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
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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;
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;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Po-
grebne storitve; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-206098
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/02034 z dne 22. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30487/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1293761
Firma: KASER KAJUMOV, k.d., Stori-

tve, Ljubljana-Polje
Skrajšana firma: KASER KAJUMOV,

k.d., Ljubljana-Polje
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana-Polje, Zaloška 191
Ustanovitelja: Kajumov Sergei, Budim-

pešta, Szolo u. 76.VII.37, ki  odgovarja s
svojim premoženjem, in Adamič Jelena,
Ljubljana-Polje, Zaloška 191, ki je vložila
1.000 SIT in ne  odgovarja – vstopila 30. 3.
1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kajumov Sergei, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Adamič Jele-
na, imenovana 30. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 74831
Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Pri vpisu podatka so bile tuje črke z do-
datnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-206099
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/02062 z dne 22. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa DREAM BOX, podjetje za eko-
nomsko propagando, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dolharjeva 4, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21926/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in ustanovi-
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teljev, spremembo in uskladitev dejavnosti,
spremembo zastopnika in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5730449
Firma: MEDIA BOX, podjetje za eko-

nomsko propagando, Ljubljana
Skrajšana firma: MEDIA BOX, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žibret Jožef, izstop 7. 4.

1998; Povše Marjan, Zagorje ob Savi, Na-
selje S. Kosovela 19, vstop 7. 4. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žibret Jožef, razrešen 7. 4. 1998;
direktor Povše Marjan, imenovan 7. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1998: 2213
Izdajanje revij in periodike; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9220
Radijska in televizijska dejavnost.

Rg-206132
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 95/03604 z dne 31. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa MATURA, družba za izdelavo
in prodajo šolskih knjig in administrativ-
nih potrebščin, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Stegne 11, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05212/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5360838
Dejavnost, vpisana 31. 7. 1996: 2125

Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-206133

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 95/05652 z dne 22. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa ZAPIS 7, podjetje za poslovne
informacijske sisteme, d.o.o., Dobovec,
Dobovec 31, sedež: Dobovec 31, Dobo-

vec, pod vložno št. 1/22573/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, deležev in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5756715
Ustanovitelji: Hribar Vital in Bučevec Ja-

nez, izstopila 21. 11. 1995; Mikoš Boris,
Trbovlje, Šuštarjeva 2, vložil 629.855,40
SIT, Škerbec Janja, Trbovlje, Klek 31a, vlo-
žila 629.855,40 SIT, Herman Branko, Tr-
bovlje, Trg revolucije 15, vložil 200.415,30
SIT, in Štrovs Jožica, Trbovlje, Gabrsko 52,
vložila 114.519,40 SIT, ki so vstopili
1. 4. 1993, ter Gjerek Samo, Trbovlje, No-
vi dom 33, vložil 28.629,80 SIT, ki je vsto-
pil 6. 9. 1993 – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Rg-206134
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/01556 z dne 24. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa TANGO CORPORATION, za-
stopstvo, trgovina in turizem, d.o.o.,
Ljubljana, Trdinova ulica 9, sedež: Trdi-
nova ulica 9, Ljubljana, pod vložno
št. 1/18233/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 1676/96
zaradi države ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5874211
Ustanovitelj: TANGO CORPORATION,

Grand Turk, P O box 107, Oceanic House,
vstop 22. 5. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-206168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 97/04213 z dne 10. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa AMERITEL, družba za teleko-
munikacije in sisteme, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dunajska c. 22, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13566/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev ter spremembo akta o usta-
novitvi z dne 30. 10. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5526639
Ustanovitelja: SLOVENIJALES, Medna-

rodno podjetje za trgovino, inženiring, pro-
izvodnjo, zastopanje in konsignacije, d.d.,
Ljubljana, izstopil 28. 5. 1997; Osterc An-
drej, vložil 765.000 SIT, in Di Luigi Osterc
Donna, vložila 735.000 SIT, oba iz Ljublja-
ne, Ulica Gubčeve brigade 78, vstopila
28. 5. 1997, odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-206169
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 97/04332 z dne 19. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa UNITEX TRADE, zunanja trgo-
vina, d.d., Ljubljana, Titova 81, sedež:
Titova 81, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12718/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo sedeža, fir-
me, osnovnega kapitala in zastopnika, čla-
ne nadzornega sveta, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo statuta s
temile podatki:

Mtična št.: 5499208
Firma: UNITEX TRADE, trgovina, d.d.
Skrajšana firma: UNITEX TRADE, d.d.
Sedež: Ljubljana, Dunajska 51

Osnovni kapital: 18,212.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Luckmann Franc, razrešen 1. 9.
1997; direktor Maher Andrej, Ljubljana, Ma-
roltova ulica 11, imenovan 1. 9. 1997.

Člani nadzornega sveta: Luckmann
Franc, Prijatelj Alojz Ivan in Radisavljevič
Boris, vstopili 2. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
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
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na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 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; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 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;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Vpiše se sprememba statuta z dne 2. 7.
1997.

Rg-206170
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05502 z dne 17. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa ABANČNA BORZNO
POSREDNIŠKA HIŠA, podjetje za trgo-
vanje z vrednostnimi papirji, d.d., Ljub-
ljana, sedež. Slovenska 50, Ljubljana,
pod vložno št. 1/16951/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov, članov nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5591023
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Pavlič Miran, razrešen 18. 2. 1997;
direktorica Dolinar Vera, Škofja Loka, Fran-
kovo naselje 135, imenovana 23. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, in zastopnica
Gubanec Mateja, Vodice nad Ljubljano,
Kamniška cesta 40, imenovana 20. 2.
1997, zastopa družbo z omejitvami kot na-
mestnica direktorice.

Član nadzornega sveta Filipič Peter je
izstopil 1. 10. 1997.

Vpiše se sprememba statuta z dne 1. 10.
1997.

Rg-206171

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06771 z dne 15. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa PETROL, Slovenska naftna
družba, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska
c. 50, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05773/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta, firme in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025796
Člana nadzornega sveta: Simčič Silvan

in Batagelj Bogomir, vstopila 21. 11. 1997.
Vpiše se sprememba statuta z dne

24. 11. 1997.

Rg-206172
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07169 z dne 9. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI, se-
dež: Cesta na Bokalce 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/00978/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z aktom o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5084989000
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Vič

Rudnik, izstop 12. 6. 1997; Mestna občina
Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop
12. 6. 1997, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Černoš Dragutin, Ljubljana, Tesovni-
kova 30, imenovan 16. 11. 1992, zastopa
zavod neomejeno.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-206179

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00984 z dne 19. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa EE INTERIER, podjetje za
gradbeništvo, inženiring, trgovino in
marketing, d.d., sedež: Dunajska c. 106,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19495/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.d. v d.o.o., spremembo za-
stopnikov in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5662214
Firma: EE INTERIER, podjetje za grad-

beništvo, inženiring, trgovino in marke-
ting, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Železna cesta 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelji: ENERGOENGINEERING,
d.d., Ljubljana, Železna cesta 16, izstopil iz
d.d. in vstopil v d.o.o. 24. 9. 1997, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Vede Franc, izstopil 27. 12. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vede Franc, Ljubljana, Šarhova 30,
razrešen in ponovno imenovan 24. 9. 1997,
in prokurist Pibernik Janez, Ljubljana, Der-
čeva ul. 39.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023
Drug kopenski potniški promet; 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; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 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.; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.



Stran 7242 / Št. 79 / 26. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Rg-206181
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01086 z dne 3. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa PAVLIHA, Časopisna dejav-
nost, komuniciranje in trženje, d.o.o.,
sedež. Slovenska 15, Ljubljana, pod
vložno št. 1/00354/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in deležev, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe z dne 12. 2. 1998 s
temile podatki:

Matična št.:5049164
Ustanovitelji: Babnik Metka in PID

SETEV, d.d., izstopila 29. 8. 1997, Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja in Slovenski odškodninski sklad,
d.d., izstopila 3. 9. 1997, Jerovec Nataša
in Varšek Svetislav, izstopila 4. 9. 1997,
Lebar Marko in Stojanović Olgica, izstopila
12. 9. 1997, Bajec Zlata, Hren Ljubica, Pi-
rih Tamara, Uršič Ivanka in Zorman Magda-
lena, izstopili 16. 9. 1997, Babič Frančiška,
Berlisk Martin, Humar Zoran, Jež Mojca,
Malahovsky Petan Jasmin, Nered Čebašek
Sonja, izstopili 15. 10. 1997; STUDIO 3S,
d.o.o., Ljubljana, Bratovževa ploščad 38,
vstopil 29. 8. 1997, vložil 24,795.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lavrič Božidar, razrešen 20. 10.
1997; direktor Sušnik Ivan, Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 38, imenovan 20. 10.
1997.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1998: 6420 Te-
lekomunikacije; 9220 Radijska in televizij-
ska dejavnost.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 12. 2. 1998.

Rg-206182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01093 z dne 10. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZASVET, veterinarska posta-
ja, d.o.o., Izlake, Izlake 48, sedež: Izlake
48, Izlake, pod vložno št. 1/29040/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in akta o ustanovitvi z dne
14. 5. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 1121219
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1998: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 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.; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debe-
lo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 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; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
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; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 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; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 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; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-206185
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01615 z dne 8. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa EB HOLDING, družba za uprav-
ljanje družb, d.d., Ljubljana, sedež:
Dunajska 22, Ljubljana, pod vložno
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št. 1/26143/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5893348
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Kus Mili, Ljubljana, Pokopališka
ul. 36, imenovana 20. 3. 1997.

Rg-206177
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00847 z dne 15. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa RANKEL & COMPANY, trženje,
k.d., sedež: Ulica bratov Potočnikov 19,
Notranje Gorice, pod vložno
št. 1/27576/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje k.d. v d.o.o.,
spremembo firme, deležev, osnovnega ka-
pitala in tipa zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5935547
Firma: LION DESIGN, marketing,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rankel Tina, Vnanje Gori-

ce, Ulica bratov Potočnikov 19, vložila
900.000 SIT, in Koritnik Robert, Podgori-
ca, Hribovska pot 17, vložil 600.000 SIT,
izstopila iz k.d. in vstopila v d.o.o. 11. 2.
1998, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ran-
kel Tina, razrešena 11. 2. 1998 kot zastop-
nica in imenovana za direktorico.

Rg-206175
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00421 z dne 4. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa SIB NEPREMIČNINE, Trgovina,
zastopstvo, storitve, d.o.o., Ljubljana,
Čopova 38, sedež: Čopova 38, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5566436
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ternovšek Drago, razrešen 31. 12.
1997; direktor Petek Damijan, Ljubljana, Ob
potoku 21, imenovan 1. 1. 1998.

Rg-206173

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07182 z dne 9. 6. 1998 pri subjektu
vpisa GASILSKA OPREMA, Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Koperska
94, Ljubljana, pod vložno št. 1/03019/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, poslovnih deležev in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5300363
Sedež: Ljubljana, Koprska 94
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, izstopil
15. 10. 1997, Slovenski odškodninski
sklad, izstopil 14. 7. 1997, Leban Dragica
in Sklad Republike Slovenije za razvoj, iz-
stopila 28. 11. 1997; Leban Olga, Ljublja-
na, Vrhovci c. 57, vložila 1,388.223 SIT,
Jelovšek Janko, Vrhnika, Drenov grič 82,
vložil 1,317.001 SIT. Pirš Albert Mario,
Ljubljana, Kosovelova 43, vložil 1,493.854

SIT, Polič Jože, Maribor, Ul. Silvire Tomasi-
ni 11, vložil 1,247.108 SIT, GASILSKA
OPREMA, Trgovsko podjetje, p.o., Ljublja-
na, Koprska 94, vložilo 11,638.095 SIT, ki
so vstopili 31. 8. 1990, ter Brezak Branko,
Ljubljana, Polanškova ul. 40, vložil 820.000
SIT, in Merjasec Mesojednik Nataša, Ljub-
ljana, Šibeniška 6, vložila 530.000 SIT, ki
sta vstopila 14. 10. 1996 – odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pirš Albert Mario, imenovan 28. 11.
1997.

Vpiše se družbena pogodba z dne
28. 11. 1997.

Rg-206187
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02160 z dne 27. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa LB HIPO, premoženjska druž-
ba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trg republi-
ke 3, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08198/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5406528
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1998: 01110

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01210 Reja govedi; 01220 Re-
ja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutni-
ne; 01250 Reja drugih živali; 01300 Meša-
no kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 01420 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 02010 Gozdarstvo; 02020
Gozdarske storitve.

Rg-206188

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02338 z dne 21. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Območna enota Maribor, sedež:
Kneza Koclja 14, Maribor, pod vložno
št. 1/10687/15 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo tipa in pooblastil
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5063345018
Skrajšana firma: ZAVAROVALNICA

TRIGLAV
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cipot Rudolf - Rudi, razrešen 31. 3.
1998; direktor Babič Jožef, Bistrica ob Dra-
vi, Osojna ul. 7, imenovan 31. 3. 1998, za-
stopa območno enoto neomejeno v okviru
njene dejavnosti.

Rg-206192
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02618 z dne 2. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa ZVON, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Resljeva 10, Ljubljana,
pod vložno št. 1/01359/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5024820
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, d.d.,

izstop 20. 12. 1996; INFOND AREH PID,

d.d., Maribor, Trg svobode 6, vstop 20. 12.
1996, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-206195
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02800 z dne 15. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa PRO UNIVERZUM, podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Stegne 27, Ljubljana, pod
vložno št. 1/18723/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5620473
Sedež: Ljubljana, Ulica Gradnikove

brigade 4.

Rg-206196
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02810 z dne 10. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa ILIRIKA, borzno posredniška hi-
ša, d.d., Ljubljana, Breg 22, sedež: Breg
22, Ljubljana, pod vložno št. 1/25503/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5831652
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1998: 6523

Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712
Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Rg-206197
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02823 z dne 28. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30630/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča javni zavod s temile podatki:

Matična št.: 1191004
Firma: PSIHIATRIČNA KLINIKA

LJUBLJANA
Skrajšana firma: PK LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana Polje, Studenec 48
Ustanoviteljica: Republika Slovenija, Vla-

da Republike Slovenije, Ljubljana, Gregor-
čičeva 20, vstop 19. 2. 1998, odgovornost:
odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ziherl Slavko, Ljubljana, Poljanska
20a, imenovan 19. 2. 1998, zastopa javni
zavod brez omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1998: 5231
Dejavnost lekarn; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85110 Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-206198
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02930 z dne 10. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa VIS A VIS, družba za ekonomi-
ko, organizacijsko in tehnološko razvoj-
no dejavnost, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dunajska 47, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02015/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5280494
Sedež: Ljubljana, Povšetova 65.
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Rg-206199
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03224 z dne 9. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa GRADELAN, gradbena mehani-
zacija, avtoprevozništvo, gradbeništvo,
d.o.o., sedež: Stožice 23, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17239/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
ka, firme, osnovnega kapitala, sedeža, za-
stopnikov in dejavnosti ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 1191217
Firma: GRADELAN, gradbena meha-

nizacija, avtoprevozništvo, gradbeniš-
tvo, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: GRADELAN, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana-Polje, Novo Polje,
Cesta IX/16

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Sitar Stane, izstop 4. 6.

1998; Klančar Andreja, Ljubljana-Polje, No-
vo Polje, Cesta IX/16, vstop 4. 6. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sitar Stane, razrešen 4. 6. 1998; di-
rektorica Klančar Andreja, imenovana 4. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1998: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 6024
Cestni tovorni promet; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovoske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana pod K.12, se oprav-
lja v celoti, razen revizijske dejavnosti.

Rg-206200
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03246 z dne 17. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa LITOSTROJ HYDRO, proizvod-
no podjetje, d.o.o., sedež: Litostrojska
40, Ljubljana, pod vložno št. 1/29128/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, družbe-
nikov, deležev, dejavnosti in akta o ustano-
vitvi z dne 29. 5. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 1124609
Firma: LITOSTROJ E.I., podjetje za iz-

delavo energetske in industrijske opre-
me, d.o.o.

Skrajšana firma: LITOSTROJ E.I., d.o.o.
Osnovni kapital: 200,626.991,18 SIT

Ustanovitelji: LITOSTROJ HOLDING,
d.d., Ljubljana, Litostrojska 40, vložil
12,476.470,65 SIT, LITOSTROJ
TOVARNA TURBIN, d.o.o., Ljubljana, Lito-
strojska 40, vložila 89,901.234,68 SIT,
LITOSTROJ TOVARNA INDUSTRIJSKE
OPREME, d.o.o., Ljubljana, Litostrojska 40,
vložila 12,038.372,07 SIT, LITOSTROJ
TOVARNA PREOBLIKOVALNE OPREME,
d.o.o., Ljubljana, Litostrojska 40, vložila
18,200.913,78 SIT, in Slovenska razvojna
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vlo-
žila 66,510.000 SIT – vstopili 29. 5. 1998,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1998: 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2733 Hladno pro-
filiranje; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 282
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 291 Proizvodnja stro-
jev za proizvajanje in izkoriščanje mehan-
ske energije, razen motorjev za letala in mo-
torna vozila; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in grdbenih strojev; 2953 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
2960 Proizvodnja orožja in streliva; 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;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3520 Pro-
izvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 73101

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov.

Rg-206201
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03247 z dne 15. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa LB HIPO, premoženjska družba,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Trg republike 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08198/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nadomest-
ni sklep - spremembo akta o ustanovitvi z
dne 18. 5. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5406528.

Rg-206202
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03411 z dne 16. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa TELIČ, Proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljanska
11a, Rakek, sedež: Ljubljanska 11a, Ra-
kek, pod vložno št. 1/23152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča nadomestni sklep
Srg 124/97 - plačilo takse s temile podatki:

Matična št.: 5832187
Skrajšana firma: TELIČ, d.o.o., Ljubljan-

ska 11a, Rakek
Ustanoviteljica: Telič Rajko, izstop 9. 4.

1996; Telič Martina, Rakek, Ljubljanska
11a, vstop 28. 4. 1993, vložek 1,689.910
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-206355
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01957 z dne 12. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa RAP LEASING, družba za fi-
nančno posredništvo in svetovanje ter
trgovino, d.o.o.,sedež: Masarykova 17,
Ljubljana, pod vložno št. 1/28912/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in
obsega pooblastil zastopnika ter spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5986028
Ustanovitelja: RAIFFEISENKASSE

EBERNDORF, REG.GEN.M.B.H., Ebern-
dorf, Bahnstrasse 1, vstopil 10. 10. 1996,
in RAIFFEISENLANDESBANK KARNTEN-
RECHENZENTRUM UND REVISION-
VERBAND, GEN.M.B.H., Celovec, Avstri-
ja, St. Veiter Ring 53, vstopil 27. 3. 1998,
vložila po 382.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Lesjak Stefan, Gosseldorf, Avstrija,
Narzissenweg 22, in prokurist Štelcer



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 79 / 26. 11. 1998 / Stran 7245

Franc, Maribor, Prušnikova 38, imenovana
27. 3. 1998, ter direktorica Hrovat Zlatka,
Maribor, Staneta Severja 20, ki od 27. 3.
1998 zstopa družbo skupaj z direktorjem
Stefanom Lesjakom.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 3. 1998.

Pri vpisu podatka so bile tuje črke z do-
datnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-206356
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01399 z dne 15. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa AVTOIMPEX, podjetje za zu-
nanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Celovška 150, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01498/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, člane nadzornega sveta in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5004039
Ustanovitelji: družbeniki po seznamu v

zbirki listin, izstopili 12. 11. 1997; Sloven-
ska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 160, vložila 11,904.914,70 SIT, ki je
vstopila 15. 12. 1995, ter Zajec Fedor,
Ljubljana, Scopolijeva ulica 19, vložil
8,819.083,90 SIT, Domadenik Katja, Ljub-
ljana, Skapinova 7, vložila 8,041.678,90
SIT, Kovač Barbara, Ljubljana, Goropečni-
kova ulica 9, vložila 7,629.819,10 SIT,
Šorn Maksimiljan, Škofja Loka, Zminec 72,
vložil 7,629.819,10 SIT, Natlačen Marija -
Lučka, Ljubljana, Tovarniška 12, vložila
3,446.005,40 SIT, Godec Vojko, Ljublja-
na, Ul. Bratov Učakar 92, vložil
3,709.511,50 SIT, Zupančič Sašo, Ljublja-
na, Ilirska ulica 16, vložil 3,382.346,10 SIT,
Kovač Stanislav, Logatec, Stara cesta 3,
vložil 3,165.149,70 SIT, Vinkovič Alenka,
Ljubljana, Trebinjska ul. 1, vložila
1,592.740,80 SIT, Rekar Staša - Marija,
Kranj, Ul. Gorenjskega odreda 18, vložila
2,465.344,80 SIT, Drolc Renato, Ljublja-
na, Plešičeva 6, vložil 2,646.785,20 SIT,
Jindrich Šima, Ljubljana, Neubergerjeva
ul. 25, vložil 2,421.786,30 SIT, Kambič Ja-
nja, Kranj, Bašelj 47, vložila 912.456,10
SIT, Brenčič Mihaela, Kamnik, Nova pot 13,
Šmarca, vložila 1,269.273,30 SIT, Pirc
Ana, Ljubljana, Melikova 3, vložila
4,391.416 SIT, Krasovski Boris, Ljubljana,
Medvedova 9, vložil 3,284.964 SIT, Blatnik
Elizabeta, Ljubljana, Skapinova 6, vložila
3,285.964 SIT, Štefančič Bogomir, Ljublja-
na, Novo Polje c. I/35, vložil 2,333.978,90
SIT, Arh Marinka, Dobrova, Hruševo 40,
vložila 2,150.051,20 SIT, Kirn Franc, Šmar-
je-Sap, Jakhlova c. 10, vložil 2,101.472,70
SIT, Premlč Mojca, Ljubljana, Pot na grič
16, vložila 1,919.469 SIT, Razdrh Marjeta,
Ljubljana, Jakšičeva 6, vložila
1,888.044,60 SIT, Cegler Andreja, Ljublja-
na, Jalnova ulica 66, vložila 966.483,90
SIT, Drobež Irena, Ljubljana, Luize Pesjako-
ve 6, vložila 592.012,30 SIT, Dostal - Zalar
Metka, Ljubljana, Andrićeva ul. 3, vložila
500.010,40 SIT, Pirnat Neva, Ljubljana, La-
vričeva ul. 4, vložila 516.010,70 SIT, Javh
Rajko, Ljubljana, Polanškova ul. 8, vložil
493.010,20 SIT, Cankar Vilko, Ljubljana,

Stanežiče 4, vložil 417.008,60 SIT, Picelj
Nataša, Ljubljana, Beblerjev trg 11, vložila
417.008,60 SIT, Picelj Peter, Ljubljana,
Beblerjev trg 11, vložil 417.008,60 SIT,
Waschl Zoran, Ljubljana, Ferberjeva ul. 27,
vložil 429.008,90 SIT, Kostrevc Simona,
Ljubljana, Horjulska c. 34, vložila
333.006,90 SIT, Jankovec Uroš, Polhov
Gradec, Srednja vas pri Poh. Gradcu 19,
vložil 345.007,10 SIT, Rus Tomaž, Ljublja-
na, Groharjeva c. 2, vložil 333.006,90 SIT,
Zavašnik Renata, Medvode, Seničica 29,
vložila 333.006,90 SIT, Vesenjak Gregor,
Ljubljana, Svetosarska ul. 10, vložil
176.003,60 SIT, Jusić Urška, Ljubljana,
Bratov Učakar 92, vložila 166.003,40 SIT,
Hotujec Martina, Ljubljana, Na griču 9, vlo-
žila 148.003,10 SIT, Ilgo Alojz, Ljubljana,
Streliška 1, vložil 10.000,20 SIT, Melič Mar-
ta, Ljubljana, Litostrojska c. 8, vložila
198.004,10 SIT, Gorenc Zupančič Krist-
jan, Ljubljana, Dolomitska 24, vložil
1,419.458,60 SIT, Setničar Marijan, Ljub-
ljana, Cesta na Vrhovce 13, vložil
652.516,20 SIT, Gričar Katarina, Ljublja-
na, Vavpotičeva 8, vložila 1,957.433,70
SIT, Trontelj Ana Marija, Ljubljana, Dolenj-
ska c. 45, vložila 2,507.024 SIT, Melinc
Albina, Ljubljana, Rašiška 6, vložila
1,739.966,60 SIT, Drobnič Jožefa, Ljublja-
na, Goriška 71, vložila 1,739.966,60 SIT,
in Bilić Majda, Ljubljana, Gorazdova 17, vlo-
žila 1,201.991,50 SIT, ki so vstopili 12. 11.
1997 – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Za-
jec Fedor, razrešen 12. 11. 1997 kot di-
rektor in imenovan za generalnega direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev, ter di-
rektorji Kovač Barbara, Domadenik Katja in
Šorn Maksimiljan, imenovani 12. 11. 1997,
zastopajo družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Radisavljevič
Boris – predsednik, Drolc Renato – pod-
predsednik, in Krasovski Boris, vstopili
12. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodijskih 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 Trgovina na drobno z oblačili; 52340
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
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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; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74820 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 11. 1997.

Rg-206357
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03213 z dne 15. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZAVAROVALNICA
CONCORDIA, d.d., Ljubljana, sedež: Trg
republike 3, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25468/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5848091
Osnovni kapital: 455,840.000 SIT

Rg-206358
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05356 z dne 15. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa DOBAVNI BETON, proizvodnja in
transport betona, d.o.o., prevod firme v
nemškem jeziku: LIEFERBETON, Produk-
tion und Transport von Beton, GmbH, se-
dež: Ig 365, Ig pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/24844/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5816394
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LIEFERBETON AG, Dunaj,

Avstrija, Handelskai 132, vstop
5. 11. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 3. 1998.

Rg-206359
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03113 z dne 5. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa Nacionalna finančna družba za
upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Trdinova 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/25122/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča člane nadzornega sve-
ta in spremembo družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5825326
Člani nadzornega sveta: Tomaž Aljoša,

vstopil 17. 12. 1997, ter Kavčič Zlatko, Kač
Niko, Borsan Franci in Miklavčič Mirko, vsto-
pili 2. 9. 1996.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 5. 1998.

Rg-206361
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02055 z dne 5. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa MESNINE DEŽELE KRANJSKE,
d.o.o., sedež: Mesarska cesta 1, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27185/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5926505
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Rovere Vojko, razrešen
31. 3. 1998; direktor Zorc Anton, Ljublja-
na, Pot na Fužine 49, imenovan 1. 4. 1998.

Rg-206360
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02706 z dne 5. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa EMONA - BLAGOVNI CENTER,
d.d., Ljubljana, sedež: Šmartinska 130,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04670/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5004683
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Škraba Janez, razrešen 12. 5. 1998;
zastopnik Pušavec Janez, dipl.oec., Pod-
nart, Ovsiše 14a, imenovan 13. 5. 1998,
zastopa družbo kot v.d. direktorja.

Rg-206362
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01405 z dne 5. 6. 1998 pri subjek-

tu vpisa KOVAČIČ & CO., agencija za po-
sredovanje na področju glasbenih stori-
tev, d.n.o., Koseskega 13, Ljubljana, se-
dež: Koseskega 13, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23791/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev in osnovnega kapitala ter preoblikova-
nje iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5854598
Firma: MITJA STIL, agencija za posre-

dovanje na področju glasbenih storitev,
d.o.o., Koseskega 13, Ljubljana

Skrajšana firma: MITJA STIL, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,502.298,40 SIT
Ustanovitelji: Kravos Mateja, izstopila

24. 2. 1998; Kovačič Mitja, Ljubljana, Ko-
seskega 13, izstopil iz d.n.o. in vstopil v
d.o.o. 24. 2. 1998, vložil 1,502.298,40
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-206363
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00504 z dne 8. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa KNJIŽNICA GROSUPLJE, p.o. se-
dež: Adamičeva 15, Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/14815/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev in tipa zastopnika ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5559723
Firma: KNJIŽNICA GROSUPLJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljice: Občina Grosuplje, izsto-

pila 18. 6. 1997; Občina Dobrepolje, Vi-
dem Dobrepolje, Videm 35, vstopila 11. 6.
1997, Občina Grosuplje, Grosuplje, Kolod-
vorska 2, vstopila 18. 6. 1997, in Občina
Ivančna Gorica, Ivančna Gorica, Sokolska
cesta 8, vstopila 13. 6. 1997, odgovornost:
odgovarjajo do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Samec Marija, Grosuplje, Ljubljan-
ska cesta 35, ki od 25. 2. 1998 zastopa
zavod kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1998: 92511
dejavnost knjižnic.

Rg-206366

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03995 z dne 8. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30672/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost lastnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5959110
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV

STANOVANJ LINHARTOVA 60, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: Ljubljana, Linhartova 60
Ustanovitelji: ustanovitelji po priloženem

seznamu, Ljubljana, Linhartova 60, vstopili
24. 3. 1998, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Satler Borut, Ljubljana, Linhartova
60, imenovan 24. 3. 1998, zastopa s.l. kot
predsednik upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1998: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.
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Rg-206367
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06854 z dne 9. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa OSNOVNA ŠOLA RIHARDA
JAKOPIČA, sedež: Derčeva 1, Ljubljana,
pod vložno št. 1/01187/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljice in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5086132
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana-Šiška, izstop 16. 8. 1997; Mestna ob-
čina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop
16. 8. 1997, odgovornost:  odgovarja do
doložene višine.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-206369
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00368 z dne 9. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30676/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244833
Firma: A1 INŽENIRING, podjetje za

gradbeni inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: A1 INŽENIRING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ob železnici 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: A1 LEASING IN FINANCE,

d.d., Ljubljana, Vodovodna 93, vstop
25. 11. 1997, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bolha Janez, Ig pri Ljubljani, Ig 200c,
imenovan 25. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2640 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 2670 Obdelava naravne-
ga kamna; 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; 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; 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; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-

skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 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; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-206370
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02299 z dne 10. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa GORENJSKI INVESTICIJSKI
SKLAD, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., sedež: Trdinova 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/29934/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zaznambo o pripojitvi
k družbi PRVI INVESTICIJSKI SKLAD, d.d.,
Trdinova 4, Ljubljana (1/25548/00), s te-
mile podatki:

Matična št.: 5843634
Pripojitev k družbi PRVI INVESTICIJSKI

SKLAD, pooblaščena investicijska družba,
d.d., Trdinova 4, Ljubljana (1/25548/00),
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 16. 3.
1998. Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-206371
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02301 z dne 10. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa ADRIATIC INVESTICIJSKI
SKLAD, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., sedež: Trdinova 4, Ljubljana,
pod vložno št. 1/29813/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča zaznambo o pripo-
jitvi k družbi PRVI INVESTICIJSKI SKLAD,
d.d., Trdinova 4 (1/25548/00), s temile
podatki:

Matična št.: 5862167
Pripojitev k družbi PRVI INVESTICIJSKI

SKLAD, pooblaščena investicijska družba,
d.d., Trdinova 4, Ljubljana (1/25548/00),
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 16. 3.
1998. Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-206372
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02384 z dne 10. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa PRVI INVESTICIJSKI SKLAD,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Trdinova 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25548/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in statuta, odobreni kapital in pripojitev štirih
investicijskih skladov s temile podatki:

Matična št.: 5893399
Osnovni kapital: 36.194,754.000 SIT
Direktor družbe je pooblaščen, da iz odo-

brenega kapitala poveča osnovni kapital v
petih letih od vpisa pripojitve v sodni register
za 1.226,767.000,00 SIT (milijarda dvesto-
šestindvajset milijonov sedemstosedemin-
šestdeset tisoč tolarjev 00/100), in sicer: v
poslovnem letu 1998 za 345,990.400,00
SIT (tristopetinštirideset milijonov devetsto-
devetdeset tisoč štiristo tolarjev 00/100); v
poslovnem letu 1999 za 356,395.200,00
SIT (tristošestinpetdeset milijonov trstopetin-
devetdeset tisoč dvesto tolarjev 00/100); v
poslovnem letu 2000 za 356,395.200,00
SIT (tristošestinpetdeset milijonov tristopetin-
devetdeset tisoč dvesto tolarjev 00/100); v
poslovnem letu 2001 za 112,612.470,00
SIT (stodvanajst milijonov šeststodvanajst ti-
soč štiristosedemdeset tolarjev 00/100); v
poslovnem letu 2002 za 44,968.930,00
SIT; (štiriinštirideset milijonov devetstoose-
minšestdeset tisoč devetstotrideset tolarjev
00/100); v poslovnem letu 2003 za
10,404.800,00 SIT; (deset milijonov štiri-
stoštiri tisoč osemsto tolarjev in 00/100).

Sprememba statuta z dne 21. 4. 1998.
Pripojitev družb ŠTAJERSKI INVESTICI-

JSKI SKLAD, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., Krekov trg 6, Celje
(063/1/06340/00), GORENJSKI INVESTI-
CIJSKI SKLAD, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Trdinova 4, Ljubljana
(1/29934/00), DOLENJSKI INVESTICIJSKI
SKLAD, pooblaščena investicijska družba,
d.d. Novo mesto, Novi trg 11, Novo mesto
(068/1/03673/00), in ADRIATIC INVESTIC-
IJSKI SKLAD, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Trdinova 4, Ljubljana
(1/29813/00), na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 16. 3. 1998.

Rg-206373
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02709 z dne 10. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa ZAVAROVALNICA CONCORDIA,
d.d., Ljubljana, sedež: Trg republike 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25468/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta in sklep o povečanju osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5848091
Vpiše se sklep skupščine z dne 10. 3.

1998, da se osnovni kapital z vložki poveča
na 455,840.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 10. 3. 1998.

Rg-206374

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01821 z dne 10. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa C.S.C., d.o.o., Ljubljana, Pod-
jetje za razvoj in računalniško svetova-
nje, sedež: Rimska c. 35, Brezovica, pod
vložno št. 1/23194/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo družbenikov, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5775922
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Osnovni kapital: 2,393.000 SIT
Ustanovitelja: Cikač Tadej, Brezovica,

Rimska c. 35, vstop 21. 5. 1993, vložek
1,675.100 SIT, in Blaž Matej, Ljubljana, Trt-
nikova 35, vstop 19. 3. 1997, vložek
717.900 SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Cikač Tadej, razrešen in ponovno
imenovan 19. 3. 1997, zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Blaž Matej, imenovan
19. 3. 1997, zastopa družbo kot namestnik
direktorja brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1998: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže;2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s

turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71402 Dejavnost
videotek; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-206375
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01296 z dne 10. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30682/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo pooblaščenko s
temile podatki:

Matična št.: 1278207
Firma: D.P. DAJ – DAM, družba poob-

laščenka, d.d.
Skrajšana firma: D.P. DAJ – DAM, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Resljeva cesta 48
Osnovni kapital: 52,672.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji po priloženi pri-

logi, vstopili 14. 2. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvatič Martin, Ljubljana, Dolenjska
c. 45č, imenovan 23. 2. 1998, zastopa
družbo neomejeno.

Člani nadzornega sveta: Zorc Bojan –
predsednik, Kafol Matija in Krašovec Ivan –
namestnik predsednika, vstopili 14. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1998: 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-206376
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02386 z dne 11. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30685/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1294253
Firma:NFD 1 INVESTICIJSKI SKLAD,

pooblaščena investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: NFD 1 investicijski

sklad, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba

Sedež: Ljubljana, Trdinova 4
Osnovni kapital: 15.531,611.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ambrož Roman, Ljubljana, Rodičeva
23, imenovan 21. 4. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kovač Bogo-
mir, prof. dr., Potočnik Janez, dr., Melavc
Dane, prof. dr., Slapernik Anton in Jakopin
Maksimilijan, vstopili 10. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1998: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Iz odobrenega kapitala NFD 1 SKLADA
v višini 526,420.711,00 SIT (petstoše-
stindvajset milijonov štiristodvajset tisoč se-
demstoenajst tolarjev 00/100) je direktor
družbe upravičen povečati osnovni kapital
v petih letih od vpisa družbe v sodni regi-
ster, in sicer tako, da poveča osnovni kapi-
tal: v poslovnem letu 1998 za
148,468.709,00 SIT (stooseminštirideset
milijonov štiristooseminšestdeset tisoč se-
demstodevet tolarjev 00/100); v poslov-
nem letu 1999 za 152,933.535,00 SIT
(stodvainpetdeset milijonov devetstotriintri-
deset tisoč petstopetintrideset tolarjev
00/100); v poslovnem letu 2000 za
152,933.536,00 SIT (stodvainpetdeset
milijonov devetstotriintrideset tisoč petsto-
šestintrideset tolarjev 00/100); v poslov-
nem letu 2001 za 48,323.387,00 SIT
(oseminštirideset milijonov tristotriindvajset
tisoč tristosedeminosemdeset tolarjev
00/100); v poslovnem letu 2002 za
19,296.717,00 SIT (devetnajst milijonov
dvestošestindevetdeset tisoč sedemstose-
demnajst tolarjev 00/100); v poslovnem
letu 2003 za 4,464.827,00 SIT (štiri mili-
jone štiristoštiriinšestdeset tisoč osemsto-
sedemindvajset tolarjev 00/100).

NFD 1 investicijski sklad, d.d., je nastala
z razdružitvijo Prvega investicijskega skla-
da, d.d., ki se je s sklepom skupščine z dne
10. 4. 1998 razdružil v NFD 1
INVESTICIJSKI SKLAD, pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., in v NFD 2
INVESTICIJSKI SKLAD, pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d.

Rg-206377
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02385 z dne 11. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa PRVI INVESTICIJSKI SKLAD,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Trdinova 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25548/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep skupščine o razdružitvi
PRVEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA, d.d.,
v NFD 1 INVESTICIJSKI SKLAD, d.d., in
NFD 2 INVESTICIJSKI SKLAD, d.d. s temi-
le podatki:

Matična št.: 5893399
Vpiše se sklep skupščine z dne 10. 4.

1998, in sicer, da se premoženje Prvega
investicijskega sklada, pooblaščene investi-
cijske družbe, d.d., skladno s pogodbo o
pripojitvi, sklenjeno med Štajerskim investi-
cijskim skladom, d.d., Gorenjskim investi-
cijskim skladom, d.d., Dolenjskim investicij-
skim skladom, d.d., Adriatic investicijskim



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 79 / 26. 11. 1998 / Stran 7249

skladom, d.d., in Prvim investicijskim skla-
dom pred pripojitvijo, in razdelitveno bilan-
co, razdruži ter prenese na dve, z razdelitvi-
jo nastali delniški družbi NFD 1 INVESTICI-
JSKI SKLAD, pooblaščeno investicijsko
družbo, d.d., in NFD 2 INVESTICIJSKI
SKLAD, pooblaščeno investicijsko družbo,
d.d.

Rg-206378
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02387 z dne 11. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30684/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1294261
Firma: NFD 2 INVESTICIJSKI SKLAD,

pooblaščena investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: NFD 2 investicijski

sklad, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Trdinova 4
Osnovni kapital: 20.663,143.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ževart Milan, Celje, Alme Karlin 9,
imenovan 21. 4. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Puharič Kreši-
mir, prof. dr., Svetličič Marjan, prof. dr.,
Antolovič Marino in Petrovič Vladimir, vsto-
pili 10. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1998: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Iz odobrenega kapitala NFD 2 SKLADA
v višini 700,346.289,00 SIT (sedemsto mi-
lijonov tristošestinštirideset tisoč dvestode-
vetinosemdeset tolarjev 00/100) je direk-
tor družbe upravičen povečati osnovni ka-
pital v petih letih od vpisa družbe v sodni
register, in sicer tako, da poveča osnovni
kapital: v poslovnem letu 1998 za
197,521.691,00 SIT (stosedemindevetde-
set milijonov petstoenaindvajset tisoč
šeststoenaindevetdeset tolarjev 00/100);
v poslovnem letu 1999 za
203,461.665,00 SIT (dvestotri milijone
štiristoenainšestdeset tisoč šeststopetin-
šestdeset tolarjev 00/100); v poslovnem
letu 2000 za 203,461.664,00 SIT (dve-
stotri milijone štiristoenainšestdeset tisoč
šeststoštiriinšestdeset tolarjev 00/100); v
poslovnem letu 2001 za 64,289.083,00
SIT (štiriinšestdeset milijonov dvestodeveti-
nosemdeset tisoč triinosemdeset tolarjev
00/100) v poslovnem letu 2002 za
25,672.213,00 SIT (petindvajset milijonov
šeststodvainsedemdeset tisoč dvestotri-
najst tolarjev 00/100); v poslovnem letu
2003 za 5,939.973,00 SIT (pet milijonov
devetstodevetintrideset tisoč devetsto-
triinsedemdeset tolarjev 00/100).

NFD 2 investicijski sklad, d.d., je nastala
z razdružitvijo Prvega investicijskega skla-
da, d.d., ki se je s sklepom skupščine z dne
10. 4. 1998 razdružil v NFD 1 INVESTICI-
JSKI SKLAD, pooblaščena investicijska
družba, d.d., in v NFD 2 INVESTICIJSKI
SKLAD, pooblaščena investicijska družba,
d.d.

Rg-206379

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06902 z dne 11. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa FE - GO, Kovinska galanterija,
d.o.o., Radomlje, sedež: Igriška 9, Ra-
domlje, pod vložno št. 1/03344/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5305942
Firma: FE - GO, proizvodnja, trgovina,

turizem, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: FE - GO, d.o.o., Trzin
Sedež: Trzin, Peske 9
Dejavnost, vpisana 11. 6. 1998: 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 tekstilnih izdelkov, d.n.;
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; 2731 Hladno vlečenje;
2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733
Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice;
2735 Druga primarna predelava železa; pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega 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 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, telefonskih in telegrafskih
aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih sprejemnikov, aparatov za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vo-
zil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja

in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
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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; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 12. 1997.

Rg-206380
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03079 z dne 11. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA POLJANE,
sedež: Šaranovičeva 7, Ljubljana, pod
vložno št. 1/00179/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5083494
Sedež: Ljubljana, Zemljemerska 7.

Rg-206382
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05458 z dne 12. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa A-Ž CONSULTING, Podjetje
za finančno in gospodarsko svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Miklošičeva 38,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02730/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5297559
Ustanovitelj: Pišek Marjan, izstop 10. 9.

1997; Žlender Janez, Ljubljana, Ceneta Štu-
parja 3, vstop 14. 12. 1989, vložek
5,342.223 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-206384
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01997 z dne 12. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa SI.MOBIL, telekomunikacijske
storitve, d.d., sedež: Šmartinska cesta
134b, Ljubljana, pod vložno
št. 1/29430/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 1196332
Član nadzornega sveta: Ivanušič Zvone,

izstopil 18. 2. 1998; Ekman Nils Anders,
vstopil 18. 2. 1998.

Sprememba statuta z dne 18. 2. 1998.

Rg-206385
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01706 z dne 12. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa SLOVENIJALES, Mednarodno
podjetje za trgovino, inženiring, pro-
izvodnjo, zastopanje in konsignacije,
d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska cesta
22, Ljubljana, pod vložno št. 1/01026/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5005710
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sa-

jovec Alojz, Logatec, Peharčkova cesta 19,
razrešen 17. 3. 1998 kot zastopnik in ime-
novan za generalnega direktorja.

Rg-206389
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06900 z dne 3. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa W.N. ELECTRONIC, d.o.o., pod-
jetje za servis, proizvodnjo, trgovino in
zastopanje, Ljubljana, sedež: Zaloška
153, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19369/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5632404
Firma: W.N. ELECTRONIC, d.o.o., Pod-

jetje za servis, proizvodnjo, trgovino in
zastopanje, Vrhnika

Skrajšana firma: W.N. ELECTRONIC,
d.o.o., Vrhnika

Sedež: Vrhnika, Drenov grič 165.

Rg-206393
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02655 z dne 5. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa POSLOVNI SISTEM MERCATOR,
d.d., sedež: Dunajska cesta 107, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02785/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5300231
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čla-

na uprave Dakić Jadranka, Ljubljana, Štiho-
va ulica 18, in Sedej Marjan, Vrhnika, Briga-
dirska cesta 19, imenovana 12. 1. 1998.

Rg-206397
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19323 z dne 1. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa BISTISK, Podjetje za založništvo
in grafično dejavnost, d.o.o., Ljubljana,
Novo Polje c. XXIII/3a, sedež: Novo Po-
lje c. XXIII/3a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23309/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5787319
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rejc Matija, Ljubljana, No-

vo Polje c. XXIII/3a, vstop 15. 4. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve.

Rg-206399

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19132 z dne 30. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa INTERNATIONAL LEGAL
EXCANGE, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tr-
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stenjakova ul. 9, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23879/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5798809
Firma: ILEXIS, Podjetje za pravno in-

formatiko, svetovanje in založništvo,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ilešič Mirko, Ljubljana, Tr-

stenjakova 9, vložil 900.000 SIT, Ilešič To-
maž, Ljubljana, Bratovževa ploščad 16, vlo-
žil 300.000 SIT, in Perenič Gorazd, Ljublja-
na, Bratov Učakar 66, vložil 300.000 SIT –
vstopili 26. 4. 1993, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 30. 8. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 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; 74831 Prevajanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-206401
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/01223 z dne 5. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa OPEL Marketing, družba za pro-
dajo avtomobilov, d.o.o., sedež: Leta-
liška 16, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26743/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5911427
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152.

Rg-206404
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00857 z dne 1. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa OSNOVNA ŠOLA JOŽE
MOŠKRIČ, p.o., Ljubljana, Jarška c. 34,
sedež: Jarška c. 34, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00882/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in ustanovi-
teljice ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5084954
Firma: OSNOVNA ŠOLA JOŽETA

MOŠKRIČA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana Moste - Polje, izstop 12. 9. 1997;
Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni
trg 1, vstop 12. 9. 1997, odgovornost:  od-
govarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana 1. 6. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-206405
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/00852 z dne 1. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa OSNOVNA ŠOLA MARTINA
KRPANA, sedež: Gašperšičeva ulica 10,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01793/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izbris
skrajšane firme, spremembo ustanoviteljice
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5236681
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana Moste-Polje, izstop 12. 9. 1997;
Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni
trg 1, vstop 12. 9. 1997, odgovornost:  od-
govarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana 1. 6. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-206406
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01410 z dne 2. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa OSNOVNA ŠILA BRINJE
GROSUPLJE, sedež: Adamičeva cesta
29, Grosuplje, pod vložno št. 1/29487/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 1193481
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Žitnik Olga, razrešena 30. 11.
1997; ravnateljica Kogovšek Irena, Grosup-
lje, Velika Loka 43, imenovana 1. 12. 1997.

Rg-206407
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01705 z dne 2. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa SKB TRADING, podjetje za med-
narodno in domačo trgovino, d.o.o., se-
dež: Dunajska 51, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25472/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5842042
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Fajs Boštjan, Ljubljana, Ciril Metodov
trg 13, imenovan 9. 2. 1998.

Rg-206409
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06347 z dne 2. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa POSLOVNI SISTEM MERCATOR,
d.d., sedež. Dunajska cesta 107, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02785/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5300231
Člani nadzornega sveta: Čok Vojko, Go-

slar Miran, Jankovič Zoran, Prijatelj Janez,
Puharič Krešo, Toš Niko, Turk Ivan in Valant
Stane, izstopili 28. 10. 1997, ter Milavec
Mirko, izstopil 24. 10. 1997; Gantar Mat-
jaž, Gerič Milan, Maraš Ljubica, Pirc Pavle,
Tevž Peter, Trošt Niko in Valant Stane, vsto-
pili 28. 10. 1997.

Rg-202183
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07224 z dne 1. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30214/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Novi Gori-
ci, spremembo firme, sedeža in dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5789877
Firma: AVTOMOTIV RADO, trgovska

družba, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOMOTIV RADO,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jana Husa 1a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Odar Miroslav, Radovljica,

Cankarjeva 25, vstop 29. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Odar Miroslav, imenovan 27. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 2., 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 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-
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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; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-

nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
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-202208
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00199 z dne 4. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa PINK PANTER ŽMUC &
VOLČANŠEK, trgovina, storitve, trans-
port, d.n.o., sedež: Vrtnarija 3, 1360 Vrh-
nika, pod vložno št. 1/29648/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 1215191
Dejavnost, vpisana 4. 2. 1998: 55111

Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering).

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
13. 1. 1998.

Rg-202593
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06983 z dne 18. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa RABA, Informatika in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška cesta
282, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24191/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5808405
Firma: KONTO+, d.o.o., računo-

vodstvo in finance
Skrajšana firma: KONTO+, d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska ce-
sta 95

Dejavnost, vpisana 18. 2.1998: 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51390 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 67130 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-202637
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05996 z dne 16. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30120/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233351
Firma: HERALDIKA, umetniško ustvar-

janje in poustvarjanje, d.o.o.
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Skrajšana firma: HERALDIKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Beethovno-

va 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jurečič Franc-Valt, Šentjer-

nej, Hrastje 21, vstop 24. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurečič Franc-Valt, imenovan 24. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 22110 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 22120 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22140 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 22150 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 22210 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
22220 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22250 Druge s tiskarstvom povezane sto-
ritve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 22330 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 8042
Drugo izobraževanje; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kultur-
ne dediščine; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine.

Rg-203022

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00572 z dne 18. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa BIVA DOM, Notranja oprema
in storitve, d.o.o., Klanec 11, Komenda,
sedež: Klanec 11, 1218 Komenda, pod
vložno št. 1/11113/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnih deležev in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5485916
Ustanovitelj: Vidrih Bernarda, izstop

31. 1. 1998; Vidrih Bojan, Komenda, Kla-
nec 11, vstop 19. 12. 1994, vložek
1,624.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidrih Bojan, imenovan 31. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Vidrih Bernarda, razrešena 31. 1. 1998.

Rg-203170
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00628 z dne 2. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30262/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272900
Firma: DIAGNOZA, veterinarska am-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Marije

Hvaličeve 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Briški Viljenka, Ljubljana,

Ul. Marije Hvaličeve 26, vstop 30. 1. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Briški Franc, Ljubljana, Ul. Marije
Hvaličeve 26, imenovan 30. 1. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1998: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
0142 Storitve za živinorejo, razen veterinar-
skih storitev; 0502 Ribogojstvo, ribiške sto-
ritve; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 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; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-

strijske opreme, ladij, letal; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124 Tr-
govina 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; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52473 Dejavnost papirnic;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov.

Rg-203656

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00896 z dne 30. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa GRADIS TEO, Tehnične, eko-
nomske in organizacijske storitve, d.d.,
sedež: Šmartinska 134a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5074924
Člani nadzornega sveta: Sovič Jože in

Pogačar Franc, izstopila 29. 1. 1998; Pari-
povič Slobodan in Zrim Simona, izstopila in
ponovno vstopila 29. 1. 1998, Šink Ma-
tevž, Cimerman Ljubo in Peteln Andrej, vsto-
pili 29. 1. 1998.

Rg-203693
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02168 z dne 16. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa KANAL A, Televizijska postaja
delniška družba (d.d.), Ljubljana, Tivol-
ska 50, sedež: Tivolska 50, 1000 Ljub-
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ljana, pod vložno št. 1/08027/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 14065/94 zaradi osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5402662
Osnovni kapital: 118,789.000 SIT.

Rg-203727
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01005 z dne 19. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30347/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273442
Firma: URKA LAMBROVSKI & CO,

d.n.o., storitve in inženiring
Skrajšana firma: URKA LAMBROVSKI &

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 181
Ustanoviteljici: Lambrovski Urška in Lam-

brovski Katarina, obe iz Ljubljane, Celovška
181, vstopili 16. 2. 1998, vložili po 1.000
SIT, odgovornost:  odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Lambrovski Urška, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokuristka Lambrovski
Katarina, imenovani 16. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno 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; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 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; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-203911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06278 z dne 4. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa HANZEATIK – INTERNATIONAL,
Trgovina za prodajo na debelo neživil-
skih proizvodov ter uvoz in izvoz, d.o.o.,
Višnja gora, sedež: Partizanska 5, 1294
Višnja gora, pod vložno št. 1/11262/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo kapitala in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5468523
Osnovni kapital: 1,689.500 SIT
Ustanovitelj: Jedert Severina Boon, Viš-

nja gora, Partizanska 5, vstop 8. 1. 1991,
vložek 1,689.500 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1998: 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2931 Proizvodnja
traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 3541 Proizvodnja motor-
nih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo

z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 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
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drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 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.; 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; 7110 Da-
janje 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; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov.

Rg-203969
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00921 z dne 16. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa INTERFINAL, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in neži-
vilskih proizvodov, storitve, gostinstvo,
turizem, marketing, zunanjo trgovino…,
sedež: Obirska 15, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10234/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me, osnovnega kapitala, deležev, ustanovi-
teljev in zastopnika, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5697115
Firma: INTERFINAL, storitveno podjet-

je, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INTERFINAL, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Petrovičeva

ulica 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čatić Hamdija, Pečigrad

209, vstopil 10. 2. 1990, in Čatić Darja,
Ljubljana, Petrovičeva ulica 5, vstopila 9. 2.
1998, vložila po 750.000 SIT, odgovor-

nost: ne  odgovarjata; Čatić Hamdija, raz-
rešen 9. 2. 1998 kot direktor in imenovan
za prokurista, in direktorica Čatić Darja, ime-
novana 9. 2. 1998, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 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; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7470 Čiščenje stavb;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-204047
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01629 z dne 21. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa DIA-INTERCOM, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Lukovica, Lu-
kovica 8, sedež: Lukovica 8, 1225 Luko-
vica, pod vložno št. 1/20432/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, zastopnika in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5701775
Ustanoviteljica: Dejanovič Ivan, izstop

12. 3. 1998; Dejanović Sabina, Lukovica,
Lukovica pri Domžalah 8, vstop 12. 3.
1998, vložek 2,120.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dejanovič Ivan, razrešen 12. 3.
1998; direktorica Dejanović Sabina, ime-
novana 12. 3. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 3. 1998.

Rg-204052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01911 z dne 21. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30476/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1293532
Firma: DRAGON GAMES, elektronski

razvoj, proizvodnja in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: DRAGON GAMES,

d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ročak Rudolf, Ljubljana,

Brilejeva 4, vložil 150.000 SIT, Stipančić
Miroslav, Zagreb, Božidara Magovca 36,
vložil 825.000 SIT, in Ljubičić-Stipančić Sa-
nja, Zagreb, Božidara Magovca 36, vložila
525.000 SIT – vstopili 24. 3. 1998, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Stipančić Miroslav in prokurist Ročak
Rudolf, imenovana 24. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-204157
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01251 z dne 26. 3. 1998 pri subjektu
vpisa R GAMA – MM, podjetje za proizvod-
njo vizualnih in audio komunikacij, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Stegne 21c, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12464/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
novitelja s temile podatki:

Matična št.: 5497337
Ustanovitelj: Meglič Zdenka, izstop

23. 4. 1996; MEGA LINE, d.o.o., zastopa-
nje tujih firm, izvoz in uvoz, Ljubljana, Steg-
ne 21, vložila 500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-204178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00626 z dne 6. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30405/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272896
Firma: AL & ZO, darila in aranžira-

nje d.o.o.
Skrajšana firma: AL & ZO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartin-

ska 152
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pesek Zora Ana, Ljublja-

na, Poljanska cesta 20c, vložila 1,140.000
SIT, in Pesek Aleš, Ljubljana, Vošnjakova
12, vložil 360.000 SIT – vstopila 3. 2.
1998, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Pesek Zora Ana, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in zastopnik Pesek Aleš,
ki sam sklepa posle do zneska 50.000 SIT,
za posle, ki presegajo ta znesek, pa zasto-
pa družbo skupaj z direktorico, imenovana
3. 2. 1998.
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Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
3661 Proizvodnja bižuterije; 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; 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 obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5227 Trgovi-

na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost

glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in smu-
čišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-204200
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01795 z dne 1. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa LESTRANS, transport in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Podcerkev 33, 1386
Stari trg pri Ložu, pod vložno
št. 1/14982/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5578728
Sedež: 1386 Stari trg pri Ložu, Da-

ne 16.

Rg-204206
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07229 z dne 1. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30284/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost lastnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1123416
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV

STANOVANJ, Trebinjska 5-7, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: 1000 Ljubljana, Trebinjska 5-7
Ustanovitelji: ustanovitelji po posebnem

seznamu, Ljubljana, Trebinjska 5-7, vstopili
12. 1. 1998, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Fortuna Stane, Ljubljana, Trebinj-
ska 7, imenovan 12. 1. 1998, zastopa
skupnost kot predsednik zbora lastnikov.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1998: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-204209
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00873 z dne 2. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa KOMPAS SKLAD 1, pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Dunaj-
ska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26076/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega (odobre-
nega) kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5893640
Osnovni kapital: 4.166,264.000 SIT.

Rg-204541
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00261 z dne 30. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa ININI, d.d., izdelava usnjene
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galanterije, Ljubljana, Bravničarjeva
11, sedež:Bravničarjeva 11, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14232/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta z dne 23. 12. 1997 s te-
mile podatki:

Matična št.: 5541441.

Rg-204562
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07420 z dne 28. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa MIZARSTVO GABROVKA, pro-
izvodnja in montaža lesenih stavbnih
elementov, d.d., sedež: Gabrovka 25,
1274 Gabrovka, pod vložno
št. 1/00566/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5144027
Sedež: 1274 Gabrovka, Moravče pri

Gabrovki 9a
Člani nadzornega sveta: Hostnik Sta-

nislav, izstopil 26. 5. 1997; Ribič Janez in
Zidar Viktor, izstopila in ponovno vstopila
26. 5. 1997, Rozman Monika, vstopila
26. 5. 1997.

Rg-204616
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06788 z dne 7. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30088/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. in odobreni kapital s
temile podatki:

Matična št.: 1243365
Fima: KOMPAS SKLAD 4, pooblašče-

na investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: KOMPAS SKLAD 4,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kaptal: 4.176,040.000 SIT
Ustanoviteljica: DIVIDA, upravljanje inve-

sticijskih skladov, d.d., Ljubljana, Dunajska
22, vstop 31. 7. 1997, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lah Igor, Ljubljana, Linhartova 62,
imenovan 18. 11. 1997, zastopa družbo
z omejitvijo, da potrebuje predhodno so-
glasje nadzornega sveta za sklenitev po-
godb, za katere je tako določeno s po-
slovnim načrtom družbe, za najemanje in
dajanje posojil izven meja, določene s po-
slovnim načrtom, za pogodbe o prenosu
opravljanja plačilnega prometa, hrambe
vrednostnih papirjev in opravljanje poslov
o nakupu in prodaji vrednostnih papirjev
na borzi ter za izplačilo predčasne divi-
dende.

Člani nadzornega sveta: Šifrer Darko,
(predsednik), Cvikl Matej (namestnik) in
Smrekar Boštjan, vstopili 31. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 1998: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 6.
členu statuta z dne 31. 7. 1997, da se os-
novni kapital poveča za 208,802.000 SIT z
izdajo novih delnic za vložke (odobreni ka-
pital).

Predložitev zapisnika skupščine z dne
31. 7. 1997.

Predložitev statuta z dne 31. 7. 1997.

Rg-204617
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07427 z dne 28. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30104/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1243900001
Firma: LASERSTONE, proizvodnja la-

serskih strojev in trgovanje, d.d., Podruž-
nica Koper

Skrajšana firma: LASERSTONE, d.d.,
Podružnica Koper

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

je 38
Ustanovitelj: LASERSTONE, Proizvodnja

laserskih strojev in trgovanje, d.d., Ljublja-
na, Kersnikova 11, vstop 14. 11. 1997,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Blesius Matthias, Axstedt, Nemčija,
Hauptstrasse 23, imenovan 14. 11. 1997,
zastopa podružnico brez omejitev kot vodja
podružnice.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1998: 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja
rudarskih in gradbenih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne name-
ne; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 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; 3340 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Rg-204647
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00456 z dne 13. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30217/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1254839
Firma: TRIFUNOVIĆ & PERIN, storitve,

d.n.o.
Skrajšana firma: TRIFUNOVIČ & PERIN,

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

odgovornostjo
Sedež: 1235 Radomlje, Kamniška 1
Ustanovitelja: Trifunović Boro, Radom-

lje, Kamniška 1, in Babić Anita, Ljubljana,
Levstikov trg 6, vstopila 26. 1. 1998, odgo-
vornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Trifunović Boro, in Babić Anita,
imenovana 26. 1. 1998, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 6022 Storitve taksi-
stov; 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; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-204650

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00808 z dne 19. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30240/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273116
Firma: GIM-IVAŠIČ IN DRUŽBENIKI,

družba za trgovino, storitve in svetova-
nje, d.n.o.

Skrajšana firma: GIM-IVAŠIĆ IN DRUŽ-
BENIKI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Prušnikova
ul. 28

Ustanovitelja: Ivašić Vladimir in Ivašić Li-
ljana, oba iz Ljubljane, Prušnikova ul. 28,
vstopila 16. 2. 1998, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ivašić Vladimir, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Ivašić Liljana, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja, imenovana 16. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1998: 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3310 Proizvodnja me-
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dicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 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;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 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; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;

52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5274 Druga popravila, d.n.; 553
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 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; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 921 Filmska in videode-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-204655
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00457 z dne 11. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30316/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244965
Firma: RATAN ZAJC IN OSTALI, stori-

tve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: RATAN ZAJC IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1117 Ljubljana, Ulica 28. ma-

ja 57
Ustanovitelja: Zajc Rihard, in Zajc Saša,

oba iz Ljubljane, Ulica 28. maja 57, vstopila
26. 1. 1998, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zajc Rihard, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Zajc Saša, ki zasto-
pa družbo brez omejitev kot namestnica di-
rektorja, imenovana 26. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1998: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5274 Druga popravila, d.n.

Rg-204908
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00769 z dne 24. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa POLHOGRAJSKA GRAŠČINA,
sedež: Polhov Gradec 61, 1355 Polhov
Gradec, pod vložno št. 1/20352/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5688680
Pravnoorg. oblika: zavod
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Žust Slavko, razrešen 7. 3. 1997;
direktor Laznik Franci, Polhov Gradec, Bri-
še 8a, imenovan 1. 4. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-204967

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02006 z dne 22. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa CARLINA, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Dolnje Ložine n.h., Stara Cer-
kev, sedež: Dolnje Ložine, n.h. 1332 Sta-
ra Cerkev, pod vložno št. 1/20759/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, usta-
novitelja in deleža ter zastopnika, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5719801
Firma: APK, proizvodnja, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: APK, d.o.o.
Sedež: 1310 Ribnica, Breže 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šehić Alenka, izstop 26. 3.

1998; Knafelj Alojz, Ribnica, Breže 28,
vstop 26. 3. 1998, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šehić Alenka, razrešena 26. 3.
1998; direktor Knafelj Alojz, imenovan
26. 3. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1998: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 18210 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvod-
nja spodnjega perila; 20400 Proizvodnja
lesene embalaže; 20510 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 22220 Drugo tiskarstvo;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 25220 Proizvodnja embalaže in
plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
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mas; 26610 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 28120 Proizvodnja ko-
vinskega stavnega pohištva; 35430 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 45210 Splošna
gradbena dela; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 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; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60220 Storitve
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 80410 Dejavnost vozniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85311 Dejavnost domov za starejše;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov.

Rg-204980
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07416 z dne 6. 3. 1998 pri subjektu
vpisa CIRT, Center za integracije računal-
niških tehnologij, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Opekarska 9a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12848/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5510821
Firma: NOVI MIKROHIT, podjetje za

računalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Opekarska 9a

Skrajšana firma: NOVI MIKROHIT,
d.o.o., Ljubljana.

Rg-204996
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06980 z dne 28. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30504/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1253956
Firma: JAKLIČ-LUNCA & CO., podjetje

za gostinske in druge storitve, d.n.o., Za-
gradec

Skrajšana firma: JAKLIČ-LUNCA & CO.,
d.n.o., Zagradec

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1290 Zagradec, Zagradec 58,
Grosuplje

Ustanovitelja: Jaklič Tomaž in Jaklič An-
dreja, oba iz Grosuplja, Zagradec 58, vsto-
pila 10. 11. 1997, odgovornost:  odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Jaklič Tomaž in Jaklič Andreja, ime-
novana 10. 11. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1998: 15110
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 15130 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 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; 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;
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; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij 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 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 74700 Čiščenje stavb;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-205011
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01460 z dne 7. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa SLOVENIJAŠPORT, d.d., Tržaška
c. 223, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00907/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo pooblastil zastopni-
ka in članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5025761
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žugel Andrej, Ljubljana, Bilečanska
4, ki od 25. 2. 1998 zastopa družbo v indi-
vidualni upravi.

Člani nadzornega sveta: Turnšek Leon,
Drobne Viktor in Andrejka Mira, izistopili
25. 2. 1998; Kopač Martin in Kristan Jože,
vstopila 25. 2. 1998, ter Juretič Ivan, vsto-
pil 21. 4. 1998.

Rg-205048

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07067 z dne 20. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa KVART, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Jarška
43, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18225/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5662044
Dejavnost, vpisana 20. 3. 1998: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
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živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 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
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-

valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-205053
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18342 z dne 8. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa PRO-KOOP, proizvodnja, proda-
ja, kooperacija, d.o.o., Mengeš, sedež:
Šubljeva 19, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/21609/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, preoblikovanje d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, ustanovitelja in naslova zastopnika
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5894557
Firma: PTI, VEHOVEC IN SIN, pro-

izvodnja, trgovina, inženiring, d.n.o.
Skrajšana firma: PTI, VEHOVEC IN SIN,

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

odgovornostjo
Sedež: 1230 Vir pri Domžalah, Čufar-

jeva 4
Ustanovitelja: Vehovec Boris, izstopil iz

d.o.o. in vstopil v d.n.o. 30. 12. 1994, vlo-
žil 102.900 SIT, in Vehovec Primož, vstopil
30. 12. 1994, vložil 25.725 SIT, oba iz
Vira pri Domžalah, Čufarjeva 4, odgovor-
nost,  odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vehovec Boris, Vir pri Domžalah, Ču-
farjeva 4, imenovan 1. 2. 1993, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2852 Splošna mehanična dela; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,

d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-205058
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00477 z dne 7. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30525/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1245031
Firma: ARHAR INŽENIRING, Logatec,

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

govornostjo
Sedež: 1370 Logatec, Stara cesta 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Arhar Drago, Logatec, Vo-

dovodna cesta 7, vstop 18. 12. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Arhar Drago, imenovan 18. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 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; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-205065

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01160 z dne 12. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa SLAZ TRADE, d.o.o., trgovina
in proizvodnja, Hruševo 107, Dobrova,
sedež: Hruševo 107, 1356 Dobrova, pod
vložno št. 1/11232/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, naslova in akta o ustanovitvi ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5462487
Firma: SLAZ TRADE, d.o.o., trgovina

in proizvodnja
Skrajšana firma: SLAZ TRADE, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Adamičeva 8
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 2. 1998.

Rg-205067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01379 z dne 7. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30526/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1278380
Firma: HABASIT GESELLSCHAFT

M.B.H., Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Ko-

roškega bataljona 13
Ustanovitelj: HABASIT GESELLSCHAFT

M.B.H., Dunaj, Hetmanekgasse 13, vstop
11. 2. 1998, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Šiftar Gizela, Ljubljana, Ulica Ko-
roškega bataljona 13, imenovana 11. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-205074
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01710 z dne 7. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa ISKRA FLEXMATIC, inženiring za
fleksibilno avtomatizacijo, d.o.o., Ljub-
ljana, Stegne 21, sedež: Stegne 21,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25998/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, zastop-
nika in njegovega zastopnika ter akta o usta-
novitvi in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5879345
Ustanoviteljica: Žargar Anton, izstop

24. 3. 1998; Žargar Ana, Mlaka pri Kranju,

Kranj, Zagrajškova ulica 7, vstop 24. 3.
1998, vložek 16,635.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Žar-
gar Anton, razrešen 24. 3. 1998 kot di-
rektor in imenovan za zastopnika, in di-
rektor Križnar Andi, imenovan 24. 3.
1998, oba z Mlake pri Kranju, Kranj, Za-
grajškova ulica 7.

Dejavnost, izbrisana 7. 5. 1998: 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 292 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo; 294 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 295
Proizvodnja drugih strojev za posebne
namene;   333 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 511 Posred-
ništvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 721 Svetovanje
o računalniških napravah; 722 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 726
Druge računalniške dejavnosti; 741 Prav-
ne, računovodske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti; davčno svetovanje; razisko-
vanje trga in javnega mnenja; podjetniško
svetovanje; upravljanje s holding družbami;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
743 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
744 Ekonomsko propagiranje; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 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.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih 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
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 3. 1998.

Rg-205077
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02014 z dne 5. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa MARCOM, trgovsko podjetje na
debelo in drobno, marketing, za-
stopstvo, d.o.o., Ig, sedež: Visoko 34,
1292 Ig, pod vložno št. 1/12892/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja, zastopnika in akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5502519
Ustanoviteljica: Markov Marko, izstop

27. 3. 1998; Markov Amalija, Ig, Visoko
34, vstop 27. 3. 1998, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markov Marko, razrešen 31. 3.
1998; direktorica Markov Amalija, imeno-
vana 31. 3. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 3. 1998.
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Rg-205078
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02015 z dne 4. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30515/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1293729
Firma: GENERAL INVEST, Družba za

generalni razvoj investicijskih projektov,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: GENERAL INVEST,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska
ulica 9

Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: MIHOVEC, d.o.o., Ljublja-

na, Ljubljana, Kolodvorska 9, vstop 26. 3.
1998, vložek 2,000.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mihovec Branko, Ljubljana, Šmartno,
Gustinčičeva ulica 20, imenovan 26. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom;  5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;

5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 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; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju medi-
cine; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;

74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-205081
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02248 z dne 14. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ARKADA, podjetje za promet z
opremo, aparati, instrumenti, trgovino,
gradbeništvo, gostinstvo, prevoz in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Na bregu 37, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/30177/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja, zastopnika in naziva ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5681316
Ustanovitelj: Berlinger Irena, izstop

10. 4. 1998; Šimnovec Marko, Mengeš,
Hribarjeva 26, vstop 10. 4. 1998, vložek
2,030.968,26 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Berlinger Irena, razrešena 9. 4.
1998; Šimnovec Marko, razrešen 10. 4.
1998 kot prokurist in imenovan za direk-
torja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 4. 1998.

Rg-205084
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02319 z dne 14. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa MERCANTILIS, prehrambeno
in trgovsko podjetje, Ljubljana, Celovška
c. 122, d.o.o., sedež: Celovška c. 122,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11658/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skraj-
šane firme, naslova, osnovnega kapitala,
ustanovitelja in zastopnika ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5475031
Firma: BFK, mednarodna trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: BFK, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 40
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Sukič Darko, izstop

29. 10. 1991, in Gulič Jurij, izstop 14. 4.
1998; Kovač Barbara, Ljubljana, Golo loka
6, vstop 14. 4. 998, vložek 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gulič Jurij, razrešen 14. 4. 1998;
Kovač Barbara, imenovana 14. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1513 Proizvodnja mesnih izdel-
kov, tudi iz perutninskega mesa; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 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
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in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2451 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 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; 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; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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); 6024 Cestni tovorni promet;
6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge

pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih progra-
mov in storitev; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9500
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.
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Rg-205105
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št.98/01163 z dne 8. 5. 1998 pri subjektu
vpisa DRUŽBA ZA DRŽAVNE CESTE,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 48, sedež: Tr-
žaška cesta 19a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01932/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
in člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5269652
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Slak Franci, razrešen 26. 1. 1998;
direktor Di Batista Metod, Škofja Loka, Re-
teče 150, imenovan 26. 2. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Špolar Anton in
Kovše Nataša, vstopila 24. 12. 1997, Za-
jec Igor in Bastič Marjan, vstopila 21. 7.
1994, Henigman Slovenko, vstopil 29. 9.
1994, in Vrezner Bogdan, vstopil 26. 11.
1996.

Rg-205115
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št.97/05552 z dne 12. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa EVA ŠPORT, trgovina s športnimi
rekviziti in konfekcijo, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Gerbičeva ul. 44. 1111 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06529/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5359368
Ustanovitelja: Novak Dušan, izstop

16. 6. 1997; Novak Eva, Ljubljana, Gerbi-
čeva 42, vstop 27. 4. 1990, vložek
1,275.000 SIT, in Novak Štefanija, Ljublja-
na, Gerbičeva ul. 44, vstop 16. 6. 1997,
vložek 225.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem.

Rg-205125
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02529 z dne 20. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30588/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podaki:

Matična št.: 1294555
Firma: MODIKA, podjetje za go-

stinstvo, proizvodnjo, trgovino in stori-
tve, d.o.o

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

govornostjo
Sedež: 1352 Preserje, Podpeč 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Romler Alex, Preserje 20,

in Grebenc Blaž, Preserje, Podpeč 26, vsto-
pila 24. 4. 1998, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Romler Alex, in Grebenc Blaž, ime-
novana 24. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0125 Reja drugih živali; 0130 Me-
šano kmetijstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1588 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1598 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih izdel-
kov 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; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 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; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-

meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 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.; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 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; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73104 Raziskovanje in
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eksperimentalni razvoj na področju medici-
ne; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 85141 Samostojne zdravstve-
ne dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85142 Alternativne oblike zdravljenja; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-205595
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02018 z dne 18. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa ZDRAVSTVENI DOM CERKNICA,
p.o., Cerknica, Cesta 4. maja 17, sedež:
Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica, pod
vložno št. 1/12758/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, ustanoviteljic in tipa zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5158842
Firma: ZDRAVSTVENI DOM CERKNICA

– LOŠKA DOLINA
Skrajšana firma: ZDC – LD
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljici: Skupščina občine Cerk-

nica, izstopila 5. 6. 1997; Občina Cerkni-
ca, Cerknica, Cesta 4. maja 53, in Občina
Loška dolina, Stari trg pri Ložu, Cesta No-
tranjskega odreda 2, vstopili 5. 6. 1997,
odgovornost:  odgovarjajo do določene vi-
šine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Klančar Darinka, Cerknica, Cesta pod Sliv-
nico 21, razrešena 17. 10. 1996 kot za-
stopnica in imenovan za direktorico.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998:
51460 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52320 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah;
85121  Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost; 85130 Zobozdravstna dejavnost;
85141 Samostojne zdravstvene dejavno-
sti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85321
Dejavnost centrov za socialno delo.

Rg-205597
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06628 z dne 18. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa B. DOLENC & SINOVI, Pro-
izvodnja, servis in prodaja rezil, orodij,
opreme za mesno predelovalno industri-
jo, d.o.o., sedež: Cestana Brdo 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06220/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5351081
Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 2851

Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-

izvodnja rezilnega orodja; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.

Rg-205599
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05995 z dne 18. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ŽAGAR TONE, Podjetje za tr-
govino, storitve in glasbo, d.o.o., Ljub-
ljana-Polje, sedež: Zaloška c. 194c,
1260 Ljubljana-Polje, pod vložno
št. 1/15123/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5571146
Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 0202

Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2852
Splošna mehanična dela; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 8042 Drugo
izobraževanje; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje.

Rg-205600
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05410 z dne 18. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa SMART-COM, družba za pro-
izvodnjo in prodajo informacijskih in te-
lekomunikacijskih sistemov, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Brnčičeva 45, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03580/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5315727
Osnovni kapital: 45,000.000 SIT
Ustanovitelja: Remškar Filip, vložil

40,500.000 SIT, in Remškar Zdenka, vloži-
la 4,500.000 SIT, oba iz Ljubljane, Kamno-
goriška 68a, vstopila 27. 11. 1989, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Rg-205601
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06244 z dne 18. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ŽENKO, servisno storitvena
dejavnost, d.o.o., Vrhnika, Velika Ligoj-
na 57, sedež: Velika Ligojna 57, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/23799/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-

bo firme in sedeža, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matina št.: 5799252
Firma: ŽENKO, servisno storitvena de-

javnost, d.o.o., Vrhnika, Velika Ligojna
52a

Sedež: 1360 Vrhnika, Velika Ligojna
52a

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 10. 1997.

Rg-205603
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05669 z dne 18. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa BELJAN, gostinstvo in trgovi-
na, d.o.o., Kočevje, sedež: Ljubljanska
c. 27, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/22216/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5746990
Osnovni kapital. 1,550.000 SIT
Ustanovitelja: Beljan Marija, izstopila

24. 9. 1997; Beljan Franc in Beljan Ada,
oba iz Kočevja, Remihova 20, vstopila
16. 3. 1993, vložila po 775.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-205604
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02429 z dne 18. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa HP, hrana, pijača – svetova-
nje, trgovina in proizvodnja, d.o.o., se-
dež: Prečna 4, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03047/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, družbe-
nikov in dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5049270
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška ce-

sta 40
Ustanovitelj: KGZ Gabrovka-Dole, z.o.o.,

izstop 24. 12. 1997, KOLINSKA, Prehram-
bena industrija, d.d., izstop 31. 8. 1997,
UNIVIT, d.d., Ljubljana, izstop 24. 9. 1997,
HOLDING DELAMARIS, Poslovni sistem za
ribištvo in konzerviranje hrane, p.o., izstop
20. 10. 1997, MEDEX INTERNATIONAL,
d.d., Živilska industrija, Ljubljana, izstop
28. 10. 1997, in DROGA, Živilska industri-
ja, d..o., izstop 16. 1. 1998; Grošelj Pavel,
Ljubljana, Gola loka 6, vstop 31. 8. 1997,
vložek 10,141.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papir-
ja in kartona ter papirne in kartonske emba-
laže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 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 debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo;  Trgovina na debelo s ke-

mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5223 Trgovinana drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6412 Kurirske storitve,
razen 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 na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8532 Izvajanje socialno-
varstvenih programov in storitev; 9112 De-
javnost strokovnih združenj; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavno-
sti; 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
nego telesa; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Rg-205605
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01391 z dne 18. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa IGMAT, inštitut za gradbene
materiale, d.o.o., Slovenčeva 22, Ljub-
ljana, sedež: Slovenčeva 22, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12677/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustano-

viteljev, osnovnega kapitala in tipa zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5498503
Firma: IGMAT, inštitut za gradbene ma-

teriale, d.d., Slovenčeva 22, Ljubljana
Skrajšana firma: IGMAT, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 56,228.000 SIT
Ustanovitelji: Splošno gradbeno podjetje

SLOVENIJA CESTE TEHNIKA, Obnova, d.d.,
izstopila 4. 2. 1998; Slovenska razvojna
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vloži-
la 23,444.000 SIT; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
5,623.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska c. 56, vložil 8,687.000 SIT,
udeleženci interne razdelitve, vložili
10,604.000 SIT, in udeleženci notranjega
odkupa, vložili 7,870.000 SIT – vstopili 4. 2.
1998, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Se-
ver Alojz, Ljubljana, Viška c. 18, razrešen
4. 2. 1998 kot direktor in imenovan za za-
stopnika, ki zastopa družbo kot direktor za-
časne uprave.

Člani nadzornega sveta: Kepic Miran,
Bebar Marko in Kink Jasmina, vstopili 4. 2.
1998.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01446/02128-1998 z dne 9. 3. 1998.

Rg-205606
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01570 z dne 18. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa TR/3, družba za opravljanje z
nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/22372/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5730929
Firma: LB PROPRIA, družba za upravlja-

nje z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LB PROPRIA, d.o.o.,

Ljubljana

Rg-205608
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00035 z dne 19. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa AGROTEHNIKA-TRGOVINA,
d.d., sedež: Tržaška c. 132, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06105/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika in člane nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5198364
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Remic Branko in člani
uprave Sajovic Peter, Trček Gorazd in Ko-
renčan Jaka, razrešeni 5. 1. 1998; direktor
Sobočan Milan, Cerklje na Gorenjskem, Ce-
sta v Polico 11, imenovan 5. 1. 1998.

Člani nadzornega sveta: Sajovic Peter,
Trček Gorazd in Žagar Zoran, vstopili
16. 12. 1997.

Rg-205610
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 98/02711 z dne 20. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA KOSEZE,
p.o., sedež: Ledarska 23, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča nadomestni
sklep Srg 6858/97 – spremembo firme in
ustanoviteljice ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5062926
Firma: OSNOVNA ŠOLA KOSEZE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana-Šiška, izstop 30. 8. 1997; Mestna ob-
čina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop
30. 8. 1997, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-205611
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02738 z dne 20. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa OPTOTEK, podjetje za inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Devova 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04147/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 1654/97 zaradi omejitev zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5326389
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

član uprave Zalar Matjaž, Ljubljana, Smer-
dujeva ul. 19, imenovan 31. 12. 1996, za-
stopa družbo kot član poslovodstva brez
omejitev.

Rg-205612
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03075 z dne 20. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa PESKOKOP PODSMREKA,
d.o.o., Ivančna Gorica, sedež: Malo Hu-
do 4a, 1295 Ivančna Gorica, pod vložno
št. 1/13943/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5534364
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kepa Jože, razrešen 7. 5. 1997;
zastopnik Nosan Jože, Višnja Gora, Pod-
smreka 1, imenovan 8. 5. 1997, zastopa
družbo kot v.d. direktorja.

Rg-205613
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00905 z dne 20. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa AZ, atelje za zlatarstvo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Mestni trg 19-20, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07262/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme, na-
slova sedeža, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala in tipa zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, uskladitev
dejavnosti in članice nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5048354
Firma: AZ, atelje za zlatarstvo, d.d.,

Ljubljana
Skrajšana firma: AZ, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 20
Osnovni kapital: 56,360.000 SIT

Ustanovitelji: AZ, ATELJE ZA ZLATAR-
STVO, p.o., Ljubljana, in vlagatelji po prilo-
ženem seznamu, izstopili 11. 11. 1997;
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 160, vložila 11,138.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 22, vložil 5,568.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 56, vložil 12,036.000 SIT, udeleženci
interne razdelitve po seznamu, vložili
9,260.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa po seznamu, vložili 17,682.000 SIT,
in dosedanji lastniki, vložili 676.000 SIT –
vstopili 11. 11. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Stanič Rinaldo, Grosuplje, Kersnikova 9,
razrešen 25. 11. 1997 kot direktor in ime-
novan 26. 11. 1997 za zastopnika, ki za-
stopa družbo kot član začasne uprave brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Hočevar Julija-
na – predsednica, Slak Marjeta – namestni-
ca predsednice, in Fink Ferdinanda, vstopi-
le 11. 11. 1997.

Dejavnost, vpsiana 20. 5. 1998: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01437/01404-1998 z dne 13. 2.
1998.

Rg-205615
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06638 z dne 21. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa M & M, podjetje za poslovno
svetovanje in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 132, sedež: Tržaška
c. 132, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03809/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5374561
Ustanovitelj: Gregorinčič Franc, izstop

15. 9. 1993; Gregorinčič Žiga, Ljubljana,
Ulica bratov Učakar 80, vstop 15. 9. 1993,
vložek 1,983.600 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245

Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 11. 1997.

Rg-205617
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06511 z dne 26. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa HOBY, podjetje za trgovsko in
izvozno-uvozno dejavnost, d.o.o., sedež:
Lukovica 49, 1225 Lukovica, pod vložno
št. 1/11783/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5480485
Osnovni kapital: 2,452.900 SIT
Ustanovitelja: Blatnik Boštjan, Lukovica

49, vložil 1,228.500 SIT, in KLOSTERQUEL
FRUHCTSAFTLIMONADEN-ERZEUGUNG
Ing. Kurt Hoffer Gesellschaft m.b.H, Dunaj,
Kalbeckgasse 6, vložil 1,224.400 SIT – vsto-
pila 22. 11. 1990, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Rg-205618
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06247 z dne 26. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa W-EST, marketing, uvoz-izvoz, pro-
daja na drobno, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Einspielerjeva 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04627/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo imena in na-
slova ustanoviteljev, deležev, osnovnega ka-
pitala in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5324831
Osnovni kapital: 9,387.503 SIT
Ustanovitelja: Lorenzetto Claudio, vložil

8,448.752,70 SIT, in Veršnik Irena, vložila
938,750,30 SIT, oba iz Ljubljane, Celovška
99b, vstopila 20. 12. 1989, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 8. 1997.

Rg-205619
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00776 z dne 26. 5. 1998 pri subjektu
vpisa IR ROBOTEC, d.o.o., podjetje za trže-
nje, projektiranje ter gradnjo industrijskih
fleksibilnih sistemov, Ljubljana, sedež:
Stegne 13, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07598/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, zastopni-
kov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5386306
Firma: MOTOMAN ROBOTEC, d.o.o.,

podjetje za trženje, projektiranje ter grad-
njo industrijskih fleksibilnih sistemov

Skrajšana firma: MOTOMAN ROBO-
TEC, d.o.o.

Sedež: 1310 Ribnica, Lepovče 23,
Ribnica

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Ranke Hans Peter, Unterschleiss-
heim, Nemčija, Linden Strasse 9b, in za-
stopnik Klie Helmut, Fahrenzhausen, Nem-
čija, Blumenstrasse 9, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 20. 1. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 3. 1998.
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Rg-205620
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00566 z dne 26. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa P & S, podjetje za poslovanje
z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Linhartova 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16021/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča zaznambo o pripojitvi k
družbi DOMINUS INŽENIRING, d.o.o.,
(1/27158/00), s temile podatki:

Matična št.: 5572673
Pripojitev k DOMINUS INŽENIRING,

Podjetje za svetovanje, vrednotenje in inže-
niring, d.o.o., Parmova 41, Ljubljana
(1/27158/00), na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 30. 1. 1998. Pripojitev začne
veljati z vpisom v sodni register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-205621
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00567 z dne 26. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa DOMINUS INŽENIRING, Pod-
jetje za svetovanje, vrednotenje in inže-
niring, d.o.o., sedež: Zgornje Gameljne
32b, 1211 Ljubljana Šmartno, pod vlož-
no št. 1/27158/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev družbe P & S, d.o.o.
(1/16021/00), spremembo sedeža, dele-
žev, osnovnega kapitala, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5911524
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 4,257.300 SIT
Ustanovitelj: Kratnar Janez, Ljubljana, Po-

lanšikova ul. 2, vstop 19. 7. 1995, vložek
4,257.300 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1998: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7411 Pravno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 74.11 –
Pravno svetovanje, je dovoljeno samo oprav-
ljanje dejavnosti sodnih cenilcev.

Pripojitev družbe P & S, podjetje za po-
slovanje z nepremičninami, d.o.o., Ljublja-
na, Linhartova 1, Ljubljana (1/16021/00),
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
30. 1. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 1. 1998.

Rg-205622
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00777 z dne 27. 5. 1998 pod št.
vložka 1/07598/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5386306002
Firma: MOTOMAN ROBOTEC, d.o.o.,

podjetje za trženje, projektiranje ter
gradnjo industrijskih fleksibilnih siste-
mov, Podružnica Ljubljana

Skrajšana firma: MOTOMAN ROBO-
TEC, d.o.o., Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Beethovnova 6
Ustanovitelj: MOTOMAN ROBOTEC,

d.o.o., podjetje za trženje, projektiranje ter
gradnjo industrijskih fleksibilnih sistemov,
Ribnica, Lepovče 23, vstop 23. 1. 1998,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kosler Hubert, Ljubljana, Beethovno-
va 6, ki zastopa podružnico brez omejitev;
prokurist Ranke Hans Peter, Unterschleiss-
heim, Nemčija, Linden Strasse 9b, in za-
stopnik Klie Helmut, Fahrenzhausen, Blu-
menstrasse 9, ki zastopa podružnico brez
omejitev, imenovani 23. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1998: 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 295 Pro-
izvodnja drugih strojev za posebne name-
ne; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-205623
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06430 z dne 27. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa BALEKS, rent a car, zunanja
in notranja trgovina, varstvo pri delu, po-
žarno varstvo in varstvo okolja, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Staničeva 20, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11694/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, podatkov ustanoviteljev,
deležev in osnovnega kapitala ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5476232
Firma: BALEKS, varstvo pri delu,

varstvo pred požarom, varstvo okolja,
rent a car, rent a boat, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1111 Ljubljana, Mencingerje-
va ulica 39a

Osnovni kapital: 2,970.000 SIT
Ustanovitelja: Iglič-Šef Alejandra Josefi-

na in Šef Božidar, oba iz Ljubljane, Mencin-
gerjeva ulica 39a, vstopila 1. 2. 1991, vlo-
žila po 1,485.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;

2213 Izdajanje revij in periodike; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-205625
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01397 z dne 28. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZAVAROVALNICA CON-
CORDIA, d.d., Ljubljana, sedež: Trg re-
publike 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25468/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5848091
Osnovni kapita: 120,000.000 SIT.

Rg-205626
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02696 z dne 29. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30637/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304640
Firma: RADIO ANTENA 1, podjetje za

informiranje, založništvo, radio in video
produkcijo, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: RADIO ANTENA 1,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: PAVLIHA, časopisna dejav-

nost, komuniciranje in trženje, d.o.o., Ljub-
ljana, Slovenska 15, vstop 13. 5. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sušnik Ivan, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 38, imenovan 13. 5. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana: 29. 5. 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; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 71402 Dejavnost videotek; 71403
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Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
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.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejav-
nost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov.

Rg-205627
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00322 z dne 29. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa DINOS HOLDING, družba za
pripravo sekundarnih surovin, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Šlandrova ul. 6, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00726/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pripojitev druž-
be DINOS NOVA GORICA, d.d., iz Nove
Gorice (065/1/01542/00) in družbe
DINOS TEKSTILKA, d.d., Ljubljana
(1/11470/00), s temile podatki:

Matična št.: 5003318
Pripojitev družbe DINOS NOVA

GORICA, Podjetje za reciklažo surovin, d.d.,
IX. Korpus 110, Nova Gorica
(065/1/01542/00), in družbe DINOS
TEKSTILKA, podjetje za regeneracijo tek-
stila, d.d., Kurilniška 18, Ljubljana
(1/11470/00), na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 9. 12. 1997.

Rg-205628
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00203 z dne 29. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa DINOS TEKSTILKA, podjetje
za regeneracijo tekstila, d.d., sedež: Ku-
rilniška 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11470/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi
DINOS HOLDING, d.d., Ljubljana
(1/00726/00), s temile podatki:

Matična št.: 5465079
Pripojitev k DINOS HOLDING, družba za

pripravo sekundarnih surovin, d.d., Ljublja-
na, Šlandrova ul. 6, Ljubljana (1/00726/00),
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 9. 12.
1997. Pripojitev začne veljati z vpisom v sod-
ni register po sedežu prevzemne družbe.

Rok za prijavo zavarovanja terjatev upni-
kov je šest mesecev po objavi sklepa v Urad-
nem listu RS.

Rg-205630
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05541 z dne 29. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa FEROCOM, Podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Brnčičeva 45, Ljub-
ljana, sedež: Brnčičeva 45, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16563/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5586925

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1998: 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem.

Rg-205633
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02430 z dne 28. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa STEIRERBRAU, družba za mar-
keting in prodajo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Resljeva 44, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25940/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, imena ustanovi-
telja, deleža, dejavnosti, zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5879523
Firma: BRAU-UNION, družba za mar-

keting in prodajo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BRAU-UNION, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Ljub-

ljanske brigade 25
Osnovi kapital: 33,300.000 SIT
Ustanovitelj: BRAU-UNION OESTER-

REICH AG, Linz, Avstrija, Poschacherstras-
se 35, vstop 1. 9. 1994, vložek
31,960.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Wedl Konrad, razrešen 22. 4. 1998;
direktorica mag. Strange Astrid, Bad Pira-
warth, Avstrija, Kurhausstrasse 7, in proku-
rist Šteiner Slavko, Žalec, Dobrteša vas 16f,
imenovan 22. 4. 1998.

Dejavnost, izbrisana 28. 5. 1998: 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 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 debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
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
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; 6024 Cestni
tovorni promet.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1998.
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Rg-205635
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02457 z dne 29. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30634/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1263536
Firma: DANPOL, proizvodnja in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: DANPOL, d.o.o.
Pravnoorg. obika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1385 Nova vas, Velike Blo-

ke 20
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Kraševec Danijel, Nova vas,

Velike Bloke 20, vstop 3. 3. 1998, vložek
1,505.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kraševec Danijel, imenovan 3. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1998: 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 4532 Izolacij-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje.

Rg-205638
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02458 z dne 29. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa COBIRO, založništvo in trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Preglov
trg 15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27349/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5931673
Ustanovitelj: Tonkli Miroslav, izstop

16. 4. 1998; Vončina Dejan, Postojna, Rož-
na ulica 6, vstop 16. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tonkli Miroslav, razrešen 21. 4.
1998; direktor Vončina Dejan, imenovan
21. 4. 1998.

Rg-205639
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02453 z dne 29. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30629/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1263528
Firma: ZAMET, prevozništvo in druge

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

govornostjo

Sedež: 1385 Nova vas, Nova vas 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zabukovec Metod, Nova

vas, Nova vas 11, vstop 26. 3. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zabukovec Metod, imenovan 26. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0124 Reja
perutnine; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo, razen vete-
rinarskih storitev; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2852 Splošna
mehanična dela; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5153
Trgovina nadebelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 6023 Drug kopenski

potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 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 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-205640
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 98/02433 z dne 27. 5. 1998 pri
subjektu vpisa JOHNSON & JOHNSON
S.E., Podružnica Ljubljana, sedež: Du-
najska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25787/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5872057
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hrkac Frederick D., Ontario, L6L,
2G3 Kanada, 2186 Bridge Road Oakuille,
imenovan 27. 4. 1998.

Rg-205642
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02358 z dne 18. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa SUCADRIA, poslovno svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Puharjeva
2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27443/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, os-
novnega kapitala in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5932246
Osnovni kapital: 1.717,939.837 SIT
Ustanovitelj: EXPLOTACION DEL

PRODUCTOS ALIMINTICIOS Y AGRI-
COLAS S.A., Madrid, calle Alfonso XII 46-6
izqda, vstop 21. 4. 1998, vložek
100,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 4. 1998.

Rg-205644
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 98/02366 z dne 13. 5. 1998 pri
subjektu vpisa BENCKISER ADRIATIC, tr-
govinska družba, d.o.o., sedež: Dunaj-
ska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30238/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča imenovanje prokuristov s temile
podatki:

Matična št.: 1272870
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: skup-

na prokuristka Agnieszka Baranska, Varša-
va, Ul. Lentza 35, ki bo zastopala družbo v
vseh zadevah skupaj z g. Henrikom Yense-
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nom ali g. Bronislawom Zinkiewiczem, in
Attila Der, Budimpešta, Berzenczey n. 19
(III/6), ki bo zastopal družbo v vseh zade-
vah skupaj z g. Henrikom Yensenom ali g.
Bronislawom Zinkiewiczem, imenovana
24. 3. 1998.

Rg-205646
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09586 z dne 25. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa TIMAT, gostinstvo, turizem, tr-
govina, prevoz in dostava, d.o.o., Laze
št. 3, 1219 Laze v Tuhinju, sedež: Laze
št. 3, 1219 Laze v Tuhinju, pod vložno
št. 1/05185/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5358752
Osnovni kapital: 1,614.312,50 SIT
Ustanovitelja: Hribar Ivan in Hribar Mari-

ja, oba iz Laz v Tuhinju, Laze št. 3, vstopila
25. 2. 1990, vložila po 807.156,25 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-205651
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18311 z dne 21. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa HERBLAN, d.o.o., podjetje za
gostinstvo, turizem, trgovino in proizvod-
njo, Žerovnica, sedež : Gornje Jezero 9,
1384 Grahovo, pod vložno
št. 1/11438/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in skraj-
šane firme ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5579198
Firma: HERBLAN, d.o.o., podjetje za

gostinstvo, turizem, trgovino in proizvod-
njo

Skrajšana firma: HERBLAN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,850.000 SIT
Ustanovitelj: Herblan Anton, Grahovo,

Žerovnica 42, vstop 25. 1. 1991, vložek
1,850.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 4531 Električ-
ne inštalacije; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 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;
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; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem.

Rg-205652
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/06012 z dne 21. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ROJEC & CO, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, Celovška 160, se-
dež: Celovška 160, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14433/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in na-
slova ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5553164
Firma: ROJEC & CO, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova 3
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
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dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost.

Rg-205655
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01165 z dne 22. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa KMETIJSKI INŠTITUT SLO-
VENJE, p.o., sedež: Hacquetova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00854/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanovitelja in tipa za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5055431
Firma: KMETIJSKI INŠTITUT SLOVE-

NIJE
Skrajšana firma: KIS
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1001 Ljubljana, Hacquetova 17
Ustanoviteljica: BIOTEHNIŠKA FAKUL-

TETA, izstop 7. 12. 1996; Vlada Republike
Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop
7. 12. 1996, odgovornst:  odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gli-
ha Slavko, Ljubljana, Črnuče, Ulica v Ko-
kovšek 35, razrešen 22. 1. 1998 kot direk-
tor in imenovan za zastopnika, ki kot vršilec
dolžnosti direktorja zastopa zavod brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo, razen vete-
rinarskih storitev; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7513 Dejavnost javnih ustanov za
pospeševanje poslovnih dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-205656
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01464 z dne 21. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa INSTAL NET, Elektro inštala-
cije in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Do-
lenjska cesta 18, sedež: Dolenjska ce-

sta 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19016/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5874378
Firma: INSTAL NET, Elektro inštalaci-

je in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ob že-
leznici 16

Sedež: 1000 Ljubljana, Ob železni-
ci 16

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 3. 1998.

Rg-205662
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01788 z dne 18. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa MICOM, trgovanje, zastopa-
nje, posredništvo, organiziranje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 156/II – WTC
Ljubljana, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02474/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in družbene pogodbe ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5294355
Firma: MICOM PRODUCTIONS, trgo-

vanje, zastopanje, posredništvo, organi-
ziranje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MICOM PRO-
DUCTIONS, d.o.o., Ljubljana

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 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; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 3. 1998.

Rg-205663
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02021 z dne 25. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa TERRA MEDIUM, podjetje za
trgovino, proizvodnjo in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Zaloška cesta
98, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20192/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5689244

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 93040 Pogrebne storitve.

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

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 4. 1998.

Rg-205664
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02022 z dne 25. 5. 1998 pod št.
vložka 1/20192/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5689244002
Firma: TERRA MEDIUM, podjetje za

trgovino, proizvodnjo in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, PODRUŽNICA Miklavž
na Dravskem polju

Skrajšana firma: TERRA MEDIUM,
d.o.o., Ljubljana, PODRUŽNICA Miklavž
na Dravskem polju

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2204 Miklavž na Dravskem

polju, Kirbiševa n.h.
Ustanovitelj: TERRA MEDIUM, Podjetje

za trgovino, proizvodnjo in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Zaloška cesta
98, vstop 1. 4. 1998, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jagarinec Marija, Ljubljana, Za-
loška 98, imenovana 1. 4. 1998, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
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debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 93040 Pogrebne storitve.

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

Rg-205666
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02208 z dne 21. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa CAP-INVEST, pooblaščena
družba za upravljanje, d.d., Ljubljana, se-
dež: Pražakova 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25511/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5859255
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Žika Brankov, razrešen 2. 4. 1998;
direktor Blaž Vodopivec, Ljubljana, Jamova
1, imenovan 2. 4. 1998.

Vpiše se sklep skupščine z dne 7 .4.
1998, da se osnovni kapital družbe poveča
za 50,000.000 SIT z novimi vložki, in sicer
s 75,000.000 SIT na 125,000.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 7. 4. 1998.

Rg-205667
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02246 z dne 22. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa CAP-INVEST, pooblaščena
družba za upravljanje, d.d., Ljubljana, se-
dež: Pražakova 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25511/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5859255
Osnovni kapital: 125,000.000 SIT.

Rg-205668
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02249 z dne 18. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30579/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1300334
Firma: MURATČEHAJIČ IN CO., pro-

izvodnja in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: MURATČEHAJIČ IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1420 Trbovlje, Opekarna 27
Ustanovitelji: Muratčehajić Ismal, Prije-

dor, Kozarac 27, Muratčehajić Enisa, Prije-
dor, Kozarac BB, in Muratčehajić Elvis, Pri-
jedor, Kozarac, vstopili 27. 3. 1998, odgo-
vornost:  odgovarjajo s svojim premože-
njem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbeniki Muratčehajić Ismal, Muratčehaji-
ć Enisa in Muratčehajić Elvis, imenovani
27. 3. 1998, zastopajo družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln.

Rg-205669
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02254 z dne 19. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30583/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294067
Firma: FM & M, upravljanje, svetova-

nje in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: FM & M, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Koroška uli-

ca 2a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Laban Siniša, in Stariha

Karmen, oba iz Ljubljane, Koroška ulica 2a,
vstopila 9. 4. 1998, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Laban Siniša in zastopnica Stariha
Karmen, imenovana 9. 4. 1998, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-205670
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02256 z dne 18. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa UNIEL, p.o., storitve in trgovi-
na, Ljubljana, Wolfova 10a, sedež: Wol-
fova 10a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10785/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skraj-
šane firme, naslova, osnovnega kapitala, de-
leža, ustanovitelja in zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5463874
Firma: UNIEL, storitve, d.o.o., Ljub-

ljana
Skrajšana firma: UNIEL, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Kašeljska 82
Osnovni kapital: 1,503.010 SIT
Ustanovitelja: Pirnat Marjan, vstop

12. 12. 1990, vložek 753.010 SIT, in Pir-
nat Jožica, vstop 19. 3. 1998, vložek
750.000 SIT, oba iz Ljubljane, Kašeljska
cesta 82, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pirnat Marjan, imenovan
12. 12. 1990, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in prokuristka Puh Marija, Ljubljana,
Wolfova 10a, imenovana 19. 3. 1998.

Dejavost, vpisana 18. 5. 1998: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 3001 Proizvod-
nja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 4100 Zbiranje, čiščenje in distri-
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bucija vode; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 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;
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; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
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 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila 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; 9000
Storitve javne higiene; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-205671
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02265 z dne 25. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa SVAD, servisne storitve in tr-
ženje, d.o.o., Ljubljana, Pod jezom 59,
sedež: Pod jezom 59, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18072/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja, zastopnika in akta o ustanovitvi ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5700990
Ustanovitelj: Dolinar Alojz, izstop 15. 4.

1998; Dolinar Aleksander, Ljubljana, Pod je-
zom 59, vstop 15. 4. 1998, vložek
1,528.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dolinar Aleksander, imenovan 15. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev, in Do-
linar Alojz, razrešen 15. 4. 1998 kot direk-
tor in imenovan za prokurista, oba iz Ljublja-
ne, Pod jezom 59.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2852 Splošna me-

hanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezrače-
valnih naprav, razen za gospodinjstva; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3542 Proizvodnja koles;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 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; 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; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 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; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 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 apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 4. 1998.

Rg-207729
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02731 z dne 19. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30717/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1304739
Firma: AVTO CITY, družba za trgovino

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO CITY, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Na trati 11
Osnovni kapital: 14,500.000 SIT
Ustanovitelja: FLAMIN MS, družba za tr-

govino in storitve, d.o.o., Murska Sobota,
Industrijska ul. 1, vstop 4. 5. 1998, vložek
13,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Markanovič Jože, Kamnik, Jakopiče-
va 29, vstop 4. 5. 1998, vložek 1,450.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Junger Branko, Vrhnika, Kopališka
ul. 7, imenovan 4. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 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 indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5245 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; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6210 Zračni promet na rednih lini-
jah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge

pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
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); 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; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-207730
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02757 z dne 19. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30720/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1304755
Firma: GEOKO IN, geotehnologija,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Reboljeva uli-

ca 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Juvančič Vojko, Ljubljana,

Celovška cesta 108, vstop 29. 4. 1998,
vložek 700.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Petauer Darko, Ljubljana, Brodar-
jev trg 12, vstop 29. 4. 1998, vložek
700.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Sadnikar Josip, Kamnik, Šutna 33, vstop
29. 4. 1998, vložek 700.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Petauer Darko, imenovan 29. 4.
1998; zastopnik Juvančič Vojko, imenovan
29. 4. 1998, zastopa družbo kot namestnik
direktorja; zastopnik Sadnikar Josip, ime-
novan 29. 4. 1998, zastopa družbo kot na-
mestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1998:
1110 Pridobivanje nafte in zemeljskega pli-
na; 1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem
nafte in zemeljskega plina, brez iskanja na-
hajališč; 4100 Zbiranje, čiščenje in distri-
bucija vode; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo s

kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9500 Zasebna gospodinjstva z za-
poslenim osebjem.

Rg-207731
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02767 z dne 8. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30674/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1304763
Firma: TEBODIN, projektiranje in in-

ženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TEBODIN, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: TEBODIN B.V., S-Graven-

hage, Laan v Nieuw-Oost-Indie 25, vstop
13. 5. 1998, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gerrit Jan Stoelinga, Rotterdam, Ni-
zozemska, Van der Takstraat 172, imeno-
van 13. 5. 1998, zastopnica Starc Mojca,
Ljubljana, Mestni trg 13, imenovana 13. 5.
1998, zastopa družbo kot namestnica po-
slovodje.

Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 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-
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dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki 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; 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; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-207735
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02792 z dne 10. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa NFD 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
Osnovni kapital: 5.003,972.000 SIT.

Rg-207740
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02836 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa VOLKSBANK – LJUDSKA BANKA,
d.d., sedež: Miklošičeva 30, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča skrajšano firmo,
spremembo članov nadzornega sveta in sta-
tuta z dne 19. 5. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5496527
Skrajšana firma: VOLKSBANK, d.d.
Člani nadzornega sveta: Potočnik Veko-

slav, izstop 14. 5. 1998; Biehal Egbert
Manfred, vstop 14. 5. 1998.

Rg-207747
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03065 z dne 16. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30696/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1305930

Firma: ROKO KORDIŠ, k.d., Trgovina,
proizvodnja in storitve

Skrajšana firma: ROKO KORDIŠ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1317 Sodražica, Trg 25. ma-

ja 13
Ustanovitelja: Kordiš Robert, Sodražica,

Trg 25. maja 13, vstop 20. 5. 1998, odgo-
vornost:  odgovarja s svojim premoženjem;
Vesel Karmen, Sodražica, Kurirska cesta 3,
vstop 20. 5. 1998, vložek 1.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kordiš Robert, imenovan 20. 5.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1998:
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0201 Gozdarstvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1543 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 1585 Proizvodnja te-
stenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1589 Proizvodnja drugih ži-
vil, d.n.; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 1721 Tkanje preje bombažnega
tipa; 2212 Izdajanje časopisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji 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,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 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; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 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; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-207748
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03068 z dne 1. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30757/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1303678
Firma: RICOPY, trgovska družba z bi-

roopremo, d.o.o., Trzin, Mengeška 22
Skrajšana firma: RICOPY, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Mengeška 22
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Golob Branko, Ljubljana, Zi-

herlova ulica 43, vstop 21. 5. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gornjec Gorazd, Ljubljana, Petrovi-
čeva ulica 5, imenovan 22. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:
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-
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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;
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; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno

s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64110 Javne poštne storitve;
64120 Kurirske storitve, razen javnih pošt-
nih storitev; 64200 Telekomunikacije;
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 71320 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 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; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 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.; 91110 Dejavnost
poslovnih in delodajalskih združenj; 91120
Dejavnost strokovnih združenj; 91310 De-
javnost verskih organizacij; 91320 Dejav-
nost političnih organizacij; 91330 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 92110 Snemanje
filmov in videofilmov; 92120 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 92130 Kinematograf-
ska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92330 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 92530 Dejav-
nost botaničnih in živalskih vrtov ter narav-
nih rezervatov; 92610 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-207752
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03165 z dne 30. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30749/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1305247
Firma: PRININI, svetovanje in posre-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pleteršniko-

va 15a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Bratun Nina, Ljubljana,

Glinškova ploščad 10, vstop 11. 5. 1998,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  od-
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govarja; Regina Primož, Ljubljana, Šarhova
34, vstop 11. 5. 1998, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bratun Nina, imenovana 11. 5.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 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; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-207753

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03168 z dne 7. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa POSLOVNA SKUPNOST
OSNOVNIH ŠOL OBČINE DOMŽALE, se-
dež: Kamniška 13, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/01940/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5235235
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska

cesta 89
Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1998:

91110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj.

Rg-207754
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03204 z dne 11. 6. 1998 pri subjektu
vpisa PODHOD INTERNACIONAL, podjetje
za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
sedež: Plečnikov podhod b.š., 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1124650
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vuković Goran, razrešen 22. 4.

1998; direktor Marinko Franc, Ljubljana,
Celovška cesta 456, imenovan 22. 4.
1998.

Rg-207755
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03234 z dne 7. 7 . 1998 pri subjek-
tu vpisa VOLKSBANK – LJUDSKA BANKA,
d.d., sedež: Miklošičeva 30, 1000 Lujb-
ljana, pod vložno št. 1/26467/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5496527
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: član

uprave Koch Anton, razrešen 11. 5. 1998;
prokuristka Zelnik Jana, Kranj, Cesta Ko-
krškega odreda 22, razrešena 14. 5. 1998
in imenovana za zastopnico, ki kot statutar-
na zastopnica zastopa banko skupaj s čla-
nom uprave, drugim statutarnim zastopni-
kom ali s kolektivnim prokuristom, brez
omejitev; zastopnik Staudigl Johann, Stoc-
kerau, Avstrija, Bernhard Schilcherstrasse
18, imenovan 14. 5. 1998, kot statutarni
zastopnik zastopa banko skupaj s članom
uprave, drugim statutarim zastopnikom ali s
kolektivnim prokuristom, brez omejitev; pro-
kurist Vasev Vasil, razrešen 14. 5. 1998.

Rg-207756
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03406 z dne 16. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa ADD COMMUNICATIONS, trgo-
vina, zastopanje, komunikacije, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tbilisijska 185, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29642/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 4755/97 zaradi sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 1213555
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 85.

Rg-207761
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03767 z dne 2. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa SKB BANKA, d.d., Ljubljana, se-
dež: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01483/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta in spremembo statuta z dne
23. 6. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5026237
Člani nadzornega sveta: Rupel Dimi-

trij-predsednik, Glogovšek Jože, Bungener
Thierry in Ločnikar Jože, izstopili 28. 5.
1998 ter Potočnik Viktorija, Pregl Kazimir
Živko, Pilipović-Chaffey Dragica in Gerber
Rolf, vsi vstopili 28. 5. 1998.

Rg-207762
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03768 z dne 7. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30770/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1313690
Firma: METREL DUS, družba za uprav-

ljanje in svetovanje, d.d.
Skrajšana firma: METREL DUS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba

Sedež: 1354 Horjul, Horjul 188
Osnovni kapital: 133,678.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Nagode Stanislav, Vrhnika, Stara
Vrhnika 117, imenovan 29. 6. 1998.

Člani nadzornega sveta: Petrovčič Lidi-
ja, Oblak Stanislav, Stanovnik Andrej in Vrabl
Radovan, vsi vstopili 29. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1998:
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74400 Ekonomsko propa-
giranje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.600 – Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje – je do-
voljeno samo opazovanje, varovanje in dru-
ge zaščitne dejavnosti v zvezi z varovanjem
zgradb, pisarn, tovarn, gradbišč.

Sprememba statuta z dne 29. 6. 1998.
Vpiše se višina odobrenega kapitala v

znesku 66,839.000 SIT.

Rg-207765
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03831 z dne 3. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa SIPOREX, Tovarna lahkih grad-
benih elementov, d.d., družba za pro-
izvodnjo in promet, sedež: Loke 64,
1410 Zagorje ob Savi, pod vložno
št. 1/00034/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep Srg 4620/97
– spremembo statuta z dne 31. 7. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5033152.

Rg-207776
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02511 z dne 28. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa SPINO II, družba za svetova-
nje, projektiranje, izvedbo in strokovni
nadzor gradbenih objektov, d.o.o., se-
dež: Dolenjska cesta 188, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03856/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, deležev, uskladitev dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe z
dne 29. 4. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5314500
Osnovni kapital: 7,337.000 SIT
Ustanovitelja: Frelih Peter, Ljubljana, Pe-

ruzzijeva ulica 24, vstop 21. 9. 1989, vlo-
žek 4,035.350 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Frelih Veronika, Ljubljana, Peruzzi-
jeva ulica 24, vstop 21. 9. 1989, vložek
3,301.650 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1998:
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
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dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2451 Proizvodnja mil in pral-
nih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-

mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
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-207778
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01843 z dne 1. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa ALTANET, d.o.o., Podjetje za tr-
govino, uvoz-izvoz, zastopanje in posre-
dovanje, Golo 82, Ig pri Ljubljani, sedež:
Golo 82, Ig pri Ljubljani 1292 Ig pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/16530/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
z dne 26. 3. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5671531
Dejavnost, vpisana dne 1. 6. 1998:

5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih 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; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
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; 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; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-207779

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01717 z dne 18. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa GFI, globalni finančni inženiring,
d.o.o., sedež: Šmartinska 152, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28487/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5966736
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva

ulica 49.

Rg-207780
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01043 z dne 28. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa PEMS, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Trebinjska 1,
sedež: Trebinjska 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24746/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe z dne 2. 2. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5816572
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1998:

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;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
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5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 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; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7482 Pakiranje.

Rg-207785
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00816 z dne 25. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa DIMA, podjetje za trgovino,
posredovanje, poslovno svetovanje in
gradbeništvo, d.o.o., sedež: Vrba 23,
1225 Lukovica, pod vložno
št. 1/06970/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, zastopnikov, spremembo
in uskladitev dejavosti, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremem-
bo akta o ustanovitvi z dne 22. 1. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5387957
Firma: JUHANT, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: JUHANT, d.o.o., Dom-

žale
Sedež: 1230 Domžale, Jarška cesta

28
Osnovi kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Marković Marjana, izstop

22. 1. 1998; Dinić Djordjan, izstop 22. 1.
1998; Juhant Janez, Domžale, Jarška ce-
sta 28, vstop 22. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marković Marjana, razrešena
22. 1. 1998; direktor Juhant Janez, imeno-
van 22. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 22310 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 22320 Razmnoževanje video-
zapisov; 22330 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 25120 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 25130 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28120 Pro-
izvodnja kovinskega stavnega pohištva;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen
kotlov za centralno ogrevanje; 28400 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28520 Splošna meha-
nična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28720 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 36400 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 36630 Proizvodnja drugih

izdelkov, d.n.; 45100 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 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; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51390 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 51650 Trgovina na de-
belo 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; 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; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
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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; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52740
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 55210 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 55220 Storitve kampov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 63230 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 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; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74300 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810

Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Dru-
go izobraževanje; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 7460 – Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje, je dovolje-
no sao opravljanje varovanja.

Rg-207787
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00796 z dne 11. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30314/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273108
Firma: SAMOROG OMAHEN IN

OSTALI, proizvodnja, storitve, trgovina,
d.n.o.

Skrajšana firma: SAMOROG OMAHEN
IN OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1260 Ljubljana Polje, Fani
Grumove ulica 7

Ustanovitelja: Omahen Mojmir, Ljublja-
na-Polje, Pot na Hreše 7, vstop 9. 2. 1998,
odgovornost:  odgovarja s svojim premože-
njem; Mitrović Irena, Ljubljana, Adamičeva
ulica 1, vstop 9. 2. 1998, odgovornost:  od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Omahen Mojmir, imenovan 9. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Mitrović Irena, imenovana 9. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev, kot
namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1998:
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-207792
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00716 z dne 26. 5. 1998 pod št.

vložka 1/30619/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1273027
Firma: RN, terapija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: RN, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Malči

Beličeve 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Rotar Neda, Ljubljana,

Ulica Malči Beličeve 7, vstop 3. 2. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rotar Neda, imenovana 3. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1998:
22150 Drugo založništvo; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-207795
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00467 z dne 15. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30539/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1244990
Firma: HOČEVAR BORUT, gradbena

dela, d.o.o.
Skrajšana firma: HOČEVAR BORUT,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Žibertova 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hočevar Borut, Ljubljana,

Žibertova 26, vstop 23. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hočevar Borut, imenovan 23. 10.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 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; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
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govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 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; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;

5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
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; 52481 Tr-
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; 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; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6010 Že-
lezniški promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah; 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-

benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila.

Rg-207797
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00343 z dne 15. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30562/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1244809
Firma: META-JANKOVIČ IN CO., stori-

tve, proizvodnja in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: META-JANKOVIČ IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska ce-

sta 61
Ustanovitelji: Janković Goran, Zenica,

Kulina bana 69b, Đukič Mirjana, Zenica,
Pehare 124, Begić Samir, Cazin, Skokovi,
Hodžič Elvir, Prijedor, V. Karadžiča 27, vsto-
pili 17. 12. 1997, odgovornost:  odgovarja-
jo s svojim premoženjem .

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik Jankovič Goran, imenovan
17. 12. 1997, družbenica Đukič Mirjana,
imenovana 17. 12. 1997; družbenik Begič
Samir, imenovan 17. 12. 1997; družbenik
Hodžič Elvir, imenovan 17. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1998:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5111 Posred-
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ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 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; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-207816

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00519 z dne 11. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa M & G BIRO OPREMA, Trgovi-
na na debelo in drobno, d.o.o., sedež:
Kajuhova 11, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20339/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:

Matična št.: 5697271
Sedež: 1000 Ljubljana, Trpinčeva 96.

Rg-207817
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00556 z dne 20. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa JUGOVIC & CO. M.G., družba
za trgovino, posredniško in storitveno
dejavnost, d.n.o., Na pobočju 18, Brezo-
vica pri Ljubljani, sedež. Na pobočju 18,
1351 Brezovica pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/28763/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe z dne 29. 1. 1998 s temile
podatki:

Matična št.: 5944775
Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1998:

3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 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; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-

skimi, radijskimi, TV aparati; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-207818
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00587 z dne 20. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa SONOCOM, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Nussdorfer-
jeva 17, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29034/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1125052
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska ce-

sta 45.

Rg-207825
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00939 z dne 26. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30617/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1273337
Firma: NARI, storitve in svetovanje,

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

govornostjo
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Novo

Polje, Cesta I, št. 7
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Kuntarič Janez-Marko, Ljub-

ljana-Polje, Novo Polje, Cesta I, št. 7, vstop
16. 2. 1998, vložek 3,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuntarič Janez-Marko, imenovan
16. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1998:
01250 Reja drugih živali; 02010 Goz-
darstvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV

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; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 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;
6521 Finančni zakup (leasing); 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-207828
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01222 z dne 7. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30520/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1278142
Firma: VESLOV 87, gradbeno, trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VESLOV 87, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška c.

št. 136
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Srbakoski Mihajlo, Vevča-

ni-Struga, Vevčani b.b., vstop 27. 2. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Srbakoski Mihajlo, imenovan 27. 2.
1998; prokuristka Srbakoska Veronika, Idri-
ja, Gradnikova ul. 5, imenovana 27. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
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
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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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-207830
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01236 z dne 14. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa DECOR & DESIGN, d.o.o., pro-
jektiranje, svetovanje in trgovina, Kmeč-
ka pot 24, Ljubljana, sedež: Kmečka pot
24, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02482/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
leža, zastopnika, akta o ustanovitvi družbe z
dne 26. 2. 1998 in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5294037
Ustanoviteljica: Kerševan Damjana, Ljub-

ljana, Kmečka pot 24, vstop 10. 11. 1989,
vložek 1,560.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Vilfan Jelka, izstop 26. 2. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vilfan Jelka, razrešena 26. 2.
1998; direktorica Kerševan Damjana, ime-
novana 26. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1998:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52486 Trgovi-

na na drobno z umetniškimi izdelki; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje.

Rg-207835
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01313 z dne 11. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa LANCER, JERMAN IN DRUGI,
zastopstvo in trgovina, d.n.o., sedež:
Brezje 16, 1233 Dob pri Domžalah, pod
vložno št. 1/28526/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5958784
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jerman Peter, razrešen 1. 11. 1997,
direktor Drnovšek Tomaž, Dob pri Domža-
lah, Brezje pri Dobu 16, imenovan 1. 11.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0121 Reja govedi; 0124
Reja perutnine; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 60211 Mest-
ni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Rg-207843

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02103 z dne 18. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa M.A.J.CO., Podjetje za trgovi-
no, gradbeništvo in gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Cesta dveh cesarjev
44, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07755/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, za-
stopnika, akta o ustanovitvi z dne 27. 3.
1998 in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5392225
Ustanoviteljica: Jukić Marko, izstop

25. 3. 1998; Jukić Amalija, Ljubljana, Ce-
sta dveh cesarjev 44, vstop 25. 3. 1998,
vložek 2,645.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jukić Marko, razrešen 27. 3. 1998;
direktorica Jukić Amalija, imenovana 27. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo.

Rg-207844
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02111 z dne 12. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa KONRIS, uvozno-izvozno tr-
govsko podjetje za izdelavo in popravilo
kovinskih in lesenih konstrukcij in opre-
me, d.o.o., Kamniška 4, 1234 Mengeš,
sedež: Kamniška 4, 1234 Mengeš, pod
vložno št. 1/07810/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5402379
Firma: KONRIS, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: KONRIS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

ta 244
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rošić Ismet, izstop 25. 3.

1998; Porić Ibrahim, Mengeš, Kamniška
cesta 2, vstop 25. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Rošić Ismet, Mengeš, Kamniška 6,
imenovan 22. 5. 1990; direktor Porić Ibra-
him, imenovan 25. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1998:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
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govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-207845
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02116 z dne 29. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30640/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1293885
Firma: KMF KOSEC IN PARTNER,

d.n.o., Družba za inženiring, Ljubljana
Skrajšana firma: KMF KOSEC IN

PARTNER, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina

c. VIII 23
Ustanovitelji: Kosec Mirijam in Kosec

Franc, oba Ljubljana, Rožna dolina c. VIII
23, vstopila 6. 4. 1998, odgovornost:  od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kosec Franc, imenovan 6. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Kosec Mirijam, imenovana 6. 4. 1998, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1998:
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 28720 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51120 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji

raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51350 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-

terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-207846
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02129 z dne 14. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30559/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1263102
Firma: BUBA, veterinarska ambulan-

ta, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: BUBA, d.o.o., Gro-

suplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Rožna dolina

št. 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kastelic Marjan, Grosup-

lje, Rožna dolina št. 5, vstop 1. 4. 1998,
vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kofler-Kastelic Petra, Grosuplje,
Rožna dolina št. 5, vstop 1. 4. 1998, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kastelic Marjan, imenovan 1. 4.
1998; prokuristka Kofler-Kastelic Petra,
imenovana 1. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1998:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0124 Reja pe-
rutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Me-
šano kmetijstvo; 0142 Storitve za živinore-
jo, razen veterinarskih storitev; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače živa-
li; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
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Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
7470 Čiščenje stavb; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 8520 Veterinarstvo; 9304 Pogreb-
ne storitve.

Rg-207850
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02167 z dne 11. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30540/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1293931
Firma: CUSTOM CLINIC, proizvodnja

in prodaja, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CUSTOM CLINIC,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška c. 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Božičnik Gregor, Dobro-

va, Gabrje št. 49, vstop 31. 3. 1998, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Tajnšek Sašo, Ljubljana, Ob Ljublja-
nici št. 36, vstop 31. 3. 1998, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Božičnik Gregor, imenovan 31. 3.
1998; prokurist Tajnšek Sašo, imenovan
31. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1998:
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15520 Proizvodnja sladoleda; 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; 50200 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; 50500 Trgovina na drobno z motornimi

gorivi; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvjo; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 70100 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
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; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Rg-207851
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02195 z dne 15. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30572/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1293958
Firma: EMUNIO, gradbeni inženiring,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Medveščko-

va 6
Osnovni kapital. 1,512.400 SIT
Ustanovitelja: Kovač Janez, Ljubljana,

Medveščkova 6, vstop 8. 4. 1998, vložek
756.200 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Trobec Lah Mateja, Ljubljana, Neubergerje-
va 5, vstop 8. 4. 1998, vložek 756.200
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kovač Janez, imenovan 8. 4. 1998;
direktorica Trobec Lah Mateja, imenovana
8. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 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; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;

45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 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; 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 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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
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; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje.
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Rg-207853
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02464 z dne 11. 5. 1998 pod št.
vložka 1/15470/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5606870003
Firma: SHS, trgovina in storitve, d.o.o.,

podružnica SHAMAL Velenje
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3504 Velenje, Kidričevo 2b
Ustanovitelj: SHS, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana, Ižanska cesta 303, vstop
5. 11. 1997, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Svetec Hinko, Slovenj Gradec,
Meškova 14, imenovan 5. 11. 1997; pro-
kuristka Žvikart Sonja, Šentjanž pri Dravo-
gradu, Šentjanž pri Dravogradu 55, imeno-
vana 5. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1998:
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki.

Rg-207863
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03044 z dne 16. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa LIK – ATLAS, podjetje za trgo-
vino, inženiring in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Vurnikova, sedež: Vurnikova (nova
stavba), 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22229/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5730716
Firma: LIK – ATLAS, podjetje za trgo-

vino, inženiring in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Samova 12a

Sedež: 1000 Ljubljana, Samova 12a.

Rg-207867
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00861 z dne 17. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA,
Zadobrovška 35, Ljubljana-Polje, sedež:
Zadobrovška 35, 1260 Ljubljana-Polje,
pod vložno št. 1/01731/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5205239
Firma: OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Skupščina občine Ljubljana

Moste-Polje, izstop 6. 9. 1997; Mestna ob-
čina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop
6. 9. 1997, odgovornost:  odgovarja do do-
ločene višine.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraže-
vanje.

Rg-207872
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00859 z dne 19. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN
MURNA, p.o., Ljubljana, Koširjeva 2, se-
dež: Koširjeva 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00355/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo firme, usta-
novitelja in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5084270
Firma: OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN

MURNA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: OBLO Ljubljana Moste-Po-

lje, izstop 6. 9. 1997; Mestna občina Ljub-
ljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop 6. 9.
1997, odgovornost:  odgovarja do določe-
ne višine.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraže-
vanje.

Rg-207873
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06691 z dne 19. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI,
PEDAGOŠKA FAKULTETA, sedež: Karde-
ljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01566/18 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5085063021
Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike.

Rg-207875
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03453 z dne 22. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30727/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1313363
Firma: NFD INVESTICIJSKO SVETO-

VANJE, borznoposredniška družba, d.o.o.
Skrajšana firma: NFD INVESTICIJSKO

SVETOVANJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z ome-

jeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova 4
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Nacionalna finančna druž-

ba za upravljanje investicijskih skladov,
d.o.o., Ljubljana, Trdinova 4, vstop 7. 5.
1998, vložek 10,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jašovič Božo, Domžale, Rojska ce-
sta 24, imenovan 18. 5. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1998:
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Rg-207888
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06874 z dne 24. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa ADD, trgovina, inženiring, vzdr-
ževanje, d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana,
sedež: Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20134/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe z dne
24. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5673500
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1998:

3002 Proizvodnja računalnikov in druge

opreme za obdelavo podatkov; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-207890
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 97/06844 z dne 24. 6. 1998 pri
subjektu vpisa PRORAS, Trgovina in
knjigovodske storitve, d.o.o., sedež:
Stolnik 12, 1242 Stahovica, pod vložno
št. 1/24122/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5807379
Ustanoviteljica: Potočnik Marjan, izstop

3. 12. 1997; Potočnik Angela, Stahovica,
Stolnik 12, vstop 3. 12. 1997, vložek
2,301.560 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1998:
0121 Reja govedi; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

MARIBOR

Rg-201554
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02087 z dne 19. 1. 1998
pri subjektu vpisa MAGIC GAMES, podjet-
je za storitve, prodajo in najem, d.o.o.,
sedež: Efenkova 17, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/07234/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti,
naslova ustanovitelja in zastopnika, družbe-
ne pogodbe in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5707218
Ustanovitelja: Rupp Rupert, St. Niko-

lat/Drau, 8422 Avstrija, Leitersdorf 47,
vstop 3. 11. 1992, vložek 1,347.788 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Buhtinjak Bo-
jan, Maribor, Efenkova 17, vstop
3. 11. 1992, vložek 1,347.788 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Buhinjak Bojan, imenovan 3. 11. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Rupp Rupert, imenovan 23. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
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torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-

nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 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; 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; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 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;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488 družba opravlja vse,
razen dejavnosti z orožjem in strelivom;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
sme opravljati le dejavnost menjalnic in
zastavljalnic.

Rg-202706
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00193 z dne 12. 2. 1998
pod št. vložka 1/10342/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1253611
Firma: DARTECH, proizvodnja in trgo-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Vetrinjska 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Krsnik Matjaž, Pesnica pri

Mariboru, Pesniški dvor 25, vstop 4. 2.
1998, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Radovanovič Dejan, Mari-
bor, Limbuška cesta 130, vstop 4. 2. 1998,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Radovanovič Dejan, imenovan 4. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
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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
Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno

na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 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; 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; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro G 52.488 družba opravlja vse, razen
trgovine z orožjem in strelivom; pri dejavno-
sti pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic;
pri dejavnosti pod šifroK 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-205432
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00426 z dne 11. 5. 1998
pod št. vložka 1/10407/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277669
Firma: REMM HANŽIČ & CO., podjetje

za trgovino, gostinstvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: REMM HANŽIČ & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova uli-

ca 24
Ustanoviteljici: Hanžič Rebeka in Hanžič

Edita Vesna, obe Maribor, Prešernova ulica
24, vstopili 23. 3. 1998, odgovornost:  od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Hanžič Rebeka, imenovana 23. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Rogelj Milena, Maribor, Prešerno-
va ulica 24, imenovana 23. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1998:
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51330 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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); 74400 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-205460
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00356 z dne 5. 5. 1998
pod št. vložka 1/10329/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1253603
Firma: VU SYSTEM, podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VU SYSTEM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2241 Spodnji Duplek, Vur-

bek 134
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vuzem Jožek in Vuzem

Katja, oba Spodnji Duplek, Vurbek 134,
vstopila 20. 2. 1998, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vuzem Jožek, imenoan 20. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Vuzem Katja, imenovana 20. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 5.5. 1998:
20300 Stavbno mizarstvo; 25120 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 28520
Splošna mehanična dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in 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; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
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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; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo
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; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s

turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 64200 Telekomunikacije; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 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; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 71330 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 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.; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 85141 Samostojne zdravstve-
ne dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488 družba opravlja vse,
razen trgovine z orožjem in strelivom; pri
dejavnosti pod šifro J 67.130 sme družba
opravljati samo dejavnost zastavljalnic in
menjalnic; pri dejavnosti pod šifro K
74.120 ne sme družba opravljati revizij-
ske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K
74.140 ne sme družba opravljati arbitra-
že in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-206985
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00602 z dne 1. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa METALNA MARIBOR, stroje-
gradnja, konstrukcije, montaža in stori-
tve, d.d., sedež: Zagrebška 20, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/00480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev zapi-
snika skupščine delniške družbe, spremem-
bo firme, dejavnosti, članov nadzornega sve-
ta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5036011
Firma: SPLOŠNA STAVBENA DRUŽ-

BA, storitve in trgovina, d.d.
Skrajšana firma: SSD, d.d.
Člani nadzornega sveta: Pihler Alojz, iz-

stopil 24. 4. 1998 ter ponovno vstopil 24. 4.
1998; Prošek Milan, izstop 24. 4. 1998;
Kljun Dalibor, izstop 24. 4. 1998; Lapuh Vin-
ko, izstopil 24. 4. 1998 ter ponovno vstopil
24. 4. 1998; Šoster Adolf, izstop 24. 4.
1998; Ravnik Marko, izstop 24. 4. 1998 ter
Zagožen Marija, stop 24. 4. 1998.

Dejavnost, izbrisana dne 1. 6. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev
za industrijo papirja in kartona; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 6711 Storitve finančnih tr-
gov; 6712 Posredništvo z vrednostnimi pa-
pirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7411 Pravno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 1. 6. 1998:
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Dne 1. 6. 1998 se vpiše predložitev za-
pisnika redne skupščine delniške družbe z
dne 24. 4. 1998.

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.
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Rg-206990
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00578 z dne 1. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa EXPERTO INTERNATIONAL,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Limbuška 32a, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/06408/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5656346
Sedež: 2311 Hoče, Bohova 76
Dejavnost, vpisana dne 1. 6. 1998:

5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov.

Rg-207003
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00700 z dne 3. 6. 1998
pri subjektu vpisa MAKRO-TEHNIKA, trgov-
sko proizvodno in storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Goce Delčeva 23, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01150/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova firme, naslova družbenika in za-
stopnika, družbenikov, osnovnega kapitala,
dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5303281
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 46
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Rožman Jasna, izstop

23. 4. 1998; Rožman Zvonimir, Maribor,
Jarnikova ulica 9, vstop 23. 4. 1998, vlo-
žek 751.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Mak Rajko, Pekre-Limbuš, Apostolo-
va ulica 4, vstop 28. 11. 1989, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mak Rajko, imenovan 28. 11. 1989,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1998:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 17600 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 17720 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil; 18210 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 19200 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 20400 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 25130 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 28740 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51120 Po-

sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51560 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52620 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 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); 60220 Storitve tak-
sistov; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje.

Rg-207007
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00114 z dne 2. 6. 1998
pri subjektu vpisa ICAR, podjetje za vode-
nje in opravljanje storitev s področja tu-
rizma, gostinstva, trgovine in rent a
car-a, d.o.o., sedež: Mariborska cesta
65a, 2352 Selnica ob Dravi, pod vložno
št. 1/01534/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, družbeni-
kov, poslovnega deleža, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5361621
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska

cesta 11
Ustanovielj: Čegovnik Valerija, izstop

22. 1. 1998; Čegovnik Iztok, Maribor, Gos-
posvetska 11, vstop 5. 1. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1998:
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 55302 Dejavnost okrep-

čevalnic; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Dejavnost, izbrisana dne 2. 6. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4531 Električne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 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; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih 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; 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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
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Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičnina-
mi;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.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K
74.13 ne sme družba opravljati revizijiske
dejavnosti, pri dejavnosti pod šifro K 74.140
ne sme družba pravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-207008

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 98/00656 z dne 2. 6. 1998
pri subjektu vpisa FIBKOMERC, družba za
poslovanje z nepremičninami, proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Lešnikova ulica 8, 2312 Orehova vas,
pod vložno št. 1/10152/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
a kta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1189514
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška ce-

sta 65.

Rg-207010
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00039 z dne 3. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa SERVOTRG, zasebno podjetje
za storitve in vzdrževanje vseh cestnih
motornih vozil in posredniške trgovske
posle, d.o.o., sedež: Holcerjeva ulica 55
– Skoke, 2240 Miklavž na Dravskem po-
lju, pod vložno št. 1/01913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov, dejavnosti, zastopnikov, družbene
pogodbe in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5399858
Ustanoviteljici: Kirbiš Franc, izstop

12. 11. 1997; Kirbiš Karin, Miklavž na Drav-
skem polju, Holcerjeva 55 – Skoke, vstop
12. 11. 1997, vložek 1,001.200 SIT, od-

govornost: ne  odgovarja; Kirbiš Jelka, Mi-
klavž na Dravskem polju, Holcerjeva 55 –
Skoke, vstop 22. 2. 1990, vložek 500.800
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kirbiš Franc, razrešen 12. 11. 1997;
direktorica Kirbiš Karin, imenovana 12. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Krajnc Tomaž, Maribor, Šentpetrska
ulica 5, imenovan 12. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-207027
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00018 z dne 8. 6. 1998
pri subjektuvpisa PROTECH, podjetje za
projektiranje, inženiring, gradnjo in vo-
denje investicijskih projektov, d.d., se-
dež: Ljubljanska 9, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/06022/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5643252
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita

Kraigherja 5.

Rg-207028
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01618 z dne 4. 6. 1998
pri subjektu vpisa PROTECH, podjetje za
projektiranje, inženiring, gradnjo in vo-
denje investicijskih projektov, d.d., se-
dež: Ljubljanska 9, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/06022/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5643252
Osnovni kapital: 70,000.000 SIT
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme

družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-207032

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 98/00524 z dne 8. 6. 1998
pri subjektu vpisa FLEGIS, trgovsko, stori-
tveno in gostinsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Zavrh 43c, 2232 Voličina, pod vlož-
no št. 1/04430/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, dejavno-
sti, akta o ustanovitvi in uskladitev s stan-
drdno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5530598
Sedež: 2204 Miklavž na Dravskem

polju, Ulica mladinskih brigad 54
Dejavnost, vpisana dne 8. 6.1998:

17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 17510Proizvodnja preprog in

talnih oblog; 17520Proizvodnja vrvi, motvo-
zov, vrvic in mrež; 17530Proizvodnja net-
kanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen obla-
čil; 17540Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 17710Proizvodnja nogavic;
17720Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 18100Proizvodnja usnjenih oblačil;
18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230
Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
18300 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 21110 Proizvod-
nja vlaknin; 21120 Proizvodnja papirja in
kartona; 21210 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 21220 Proizvodnja gospodinjskih,
higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 21240 Proizvodnja tapet; 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdaja-
nje časopisov; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220 Dru-
go tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dode-
lava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 25110 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 25120 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 25130
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 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; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
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pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-

vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 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); 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
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; 71230 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93030 Druge storitve
za nego telesa; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro J 67.130 sme družba opravljati
samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-207036
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00440 z dne 8. 6. 1998
pri subjekt uvpisa VET-PHARMA, družba
za veterino in svetovanje, d.o.o., sedež:
Delavska pot 26, 2344 Lovrenc na Po-
horju, pod vložno št. 1/09472/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5890110
Sedež: 2000 Maribor, Šentiljska ce-

sta 109
Dejavnost, izbrisana dne 8. 6. 1998:

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1998:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki;  6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-207039
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00135 z dne 8. 6. 1998
pri subjektu vpisa DAJ-DAM PLODOVI
SAMBERIJE, trgovina, posredovanje,
proizvodnja in storitve, d.o.o., sedež: Ob
ribniku 37, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09883/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovneg deleža, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5929792
Ustanovitelj: Golačević Meho, izstop

8. 1. 1998; Šabotić Semir, Maribor, Ob
ribniku 37, vstop 8. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Golačević Meho, razrešen 8. 1.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1998:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln.

Dejavnost, izbrisana dne 8. 6. 1998:
5530 Gostinske storitve prehrane.

Rg-207042
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00058 z dne 15. 6. 1998
pri subjektu vpisa SAMBA, podjetje za po-
sredovanje in zastopanje, d.n.o., sedež:
Bresterniška 225, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/04491/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova firme, naslova ustanovitelja in zastop-
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nika, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5534224
Firma: SAMBA & CO., družba za umet-

niško poustvarjanje, trgovino in posred-
ništvo, d.n.o.

Skrajšana firma: SAMBA & CO., d.n.o.
Sedež: 2351 Kamnica – Bresternica,

Bresterniška ulica 225
Ustanovitelja: Križnik Margit, izstop

2. 12. 1997; Križnik Josip, Kamnica – Bre-
sternica, Bresterniška ulica 25, vstop
2. 12. 1991, vložek 4.000 SIT, odgovor-
nost:  odgovarja s svojim premoženjem;
Križnik Stanislav, Čakovec, R Hrvaška, Vu-
kovarska 4, vstop 15. 12. 1997, vložek
4.000 SIT, odgovornost:  odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Križnik Margit, razrešena 2. 12. 1997;
družbenik Križnik Josip, imenovan
2. 12. 1991, zastopa družbo brez omejitev;
družbenik Križnik Stanislav, imenovan 15. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 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-
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 drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 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; 74400 Ekonom-
sko propagiranje; 92310 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92330 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-207055
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00560 z dne 15. 6. 1998
pod št. vložka 1/10433/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1300342
Firma: EPI SPEKTRUM, podjetje za

ekologijo, prostorsko informatiko in sto-
ritve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,

Pesnica 20a
Osnovi kapital: 1,500.015 SIT
Ustanovitelj: Horvat Vlado, Slovenska Bi-

strica, Tomšičeva ulica 1a, vstop 17. 4.
1998, vložek 1,500.015 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Vlado, imenovan 17. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1998:
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Obdela-
va podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74831 Prevajanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-207056
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00617 z dne 15. 6. 1998
pod št. vložka 1/10434/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1300903
Firma: ASPLAST, proizvodnja stavb-

nega pohištva, prodaja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ASPLAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2317 Oplotnica, Čadram 18
Osnovi kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tajnikar Alojz, Slovenske

Konjice,, Mestni trg 11, vstopil 9. 4. 1998,
vložil 750,000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Javernik Amanda, Oplotnica, Čadram
18, vstopila 9. 4. 1998, vložila 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tajnikar Alojz, imenovan 9. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Javernik Amanda, imenovana 9. 4. 1998.
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Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1998:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20300 Stavbno mizarstvo;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28120
Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 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; 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; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51530 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 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; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-207057
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00097 z dne 15. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK,
p.o., sedež: Malečnik 61, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00818/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča organiziranje javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda, spremembo
imena zavoda, imena ustanovitelja, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5206634
Firma: OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, heroja Staneta 1, vstop 30. 6. 1992,
vložek 24,493.903,50 SIT, odgovornost:
ostalo.

Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje.

Ustanoviteljica  odgovarja za obveznost
zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavo-
du zagotavlja za izvajanje javne službe.

Rg-207060
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00646 z dne 15. 6. 1998
pri subjektu vpisa KABELSKO KOMU-
NIKACIJSKI SISTEM POBREŽJE, d.d., se-

dež: Kosovelova 11, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/04853/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5566339
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Ploj Lidija, razrešena 30. 4. 1998;
direktor Stopnišek Alojz, Maribor, Kettejeva
13, imenovan 30. 4. 1998.

Rg-207072
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00735 z dne 22. 6. 1998
pri subjektu vpisa METEX, podjetje za eks-
port, import in consulting, d.o.o., sedež:
Ulica Dušana Mravljaka 8, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/01350/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova, dejavnosti, tipa zastopnikov,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5317894
Firma: METEX, trgovina, proizvodnja

in storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta

37a
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Pauko Nikolaj, razrešen 5. 5. 1998;
prokurist Pauko Niko, Maribor, Ulica Du-
šana Mravljaka 8, razrešen 5. 5. 1998 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Pauko Nikolaj, Ma-
ribor, Ulica Dušana Mravljaka 8, imenovan
5. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1998:
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742
Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja
svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja
bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 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; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7414 Podjetniško in

poslovno svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-207076
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00177 z dne 22. 6. 1998
pod št. vložka 1/10439/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev gospodar-
skega interesnega združenja s temile po-
datki:

Matična št.: 1270770
Firma: GOSPODARSKO INTERESNO

ZDRUŽENJE VARNOST
Skrajšana firma: GIZ VARNOST
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: 2000 Maribor, Ljubljanska uli-

ca 9
Ustanovitelji: VARNOST MARIBOR, d.d.,

Maribor, Ljubljanska ulica 9, VARNOST
KOPER, d.o.o., Koper, Ferrarska ulica 2,
PIB SECURITY, d.o.o., Ljubljana, Alešev-
čeva 50, VARNOST VIČ, p.o., Ljubljana,
Koprska 94, VARNOSTNA AGENCIJA
KOČEVJE, d.d., Kočevje, Kidričeva 8,
VARNOST CELJE, d.d., Celje, Miklošičeva
1, VARNOST MENGEŠ, d.d., Mengeš, Slo-
venska ulica 24a, VARNOST BEŽIGRAD,
d.d., Ljubljana, Staničeva 41, VARNOST,
d.o.o., Nova Gorica, Nova Gorica, Gradni-
kove brigade 9, VARNOST KRANJ, d.d.,
Kranj, Bleiweisova 4, SINTAL, d.o.o., Ljub-
ljana, Založka cesta 143, vsi vstopili 18. 12.
1997, odgovornost:  odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
predsednik uprave Pišek Marjan, Maribor,
Štrekljeva ulica 72, imenovan 18. 12.
1997, zastopa združenje brez omejitev; član
uprave Šteh Slavko, Grosuplje, Obrtniška
15, imenovan 18. 12. 1997, zastopa zdru-
ženje brez omejitev; član uprave Pistotnik
Viktor, Ljubljana, Ul. borcev za severno me-
jo 22, imenovan 18. 12. 1997, zastopa
združenje brez omejitev; član uprave Maj-
henič Jure, Ljubljana, Dobovlje 2, imeno-
van 18. 12. 1997, zastopa združenje brez
omejitev; članica uprave Senica Polonca,
Laško, Senožeti 6, imenovana 18. 12.
1997, zastopa združenje brez omejitev; član
uprave Gregorič Ugo, Koper, Dolinska ce-
sta 1, imenovan 18. 12. 1997, zastopa
združenje brez omejitev; član uprave Mikuš
Dušan, Ljubljana, Pot na Fužine 13, imeno-
van 18. 12. 1997, zastopa druženje brez
omejitev; član uprave Gorza Marjan, Ljublja-
na, Breg ob Kokri 6, imenovan 18. 12.
1997, zastopa združenje brez omejitev; član
uprave Ipavec Egon, Nova Gorica, Ulica Vin-
ka Vodopivca 69, imenovan 18. 12. 1997,
zatopa združenje brez omejitev; član uprave
Dovjak Marjan, Domžale, Ljubljanska cesta
76, imenovan 18. 12. 1997, zastopa zdru-
ženje brez omejitev; član uprave Dobovšek
Urban, Kočevje, Obrežje 6, imenovan
18. 12. 1997, zastopa združenje brez ome-
jitev.
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Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1998:
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; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
GIZ opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.60 sme GIZ oprav-
ljati samo dejavnost varovanja.

Rg-207082
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00212 z dne 22. 6.
1998 pri subjektu vpisa BIROSTROJ
COMPUTERS, podjetje za trgovino,
storitve, proizvodnjo in trženje
računalniške opreme, d.d., sedež: Glavni
trg 17b, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00090/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova, članov
nadzornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5071739
Sedež: 2000 Maribor, Mladinska

ulica 3
Člani nadzornega sveta:  Balažic

Rosana, Počkar Milan, Herman Peter in
Mikuž Peter, vsi izstopili 5. 11. 1998 ter
Papež Marijan, Šutovič Zlatka in Celan
Borut, vstopili 5. 1. 1998; Perko Branko in
Balažic Rosana, vstopila 13. 1. 1998.

Rg-207085
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00004 z dne 16. 6. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
ZGORNJA ŠČAVNICA, p.o., sedež: Sv.
Ana 14, 2233 Zgornja Ščavnica, pod
vložno št. 1/00199/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča organiziranje javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda, spremem-
bo imena zavoda, imena ustanovitelja, de-
javnosti, zastopnika in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5084865
Firma: JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽE-

VALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA SV. ANA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Občina Lenart, Lenart v Slo-

venskih Goricah, Trg osvoboditve 7, vstop
23. 5. 1992, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Trbovšek Viktor, razrešen
31. 8. 1993; ravnateljica Filipič Sonja, Le-
nart v Slovenskih Goricah, Partizanska ce-
sta 5, imenovana 1. 9. 1993.

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraže-
vanje.

Rg-208184
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00766 z dne 16. 7. 1998
pri subjektu vpisa VUK, podjetje za posre-
dovanje in zastopanje pri drugih zavaro-
valnih poslih, d.o.o., sedež: Jezdarska
ulica 5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04259/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, zastop-

nikov, akta o ustanovitvi in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5518229
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vuk Marjan, razrešen 29. 5. 1998;
direktor Vuk Borut, Maribor, Borova vas 26,
imenovan 15. 11. 1993, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1998:
67200 Pomožne dejavnosti v zavarovalniš-
tvu in pokojninskih skladih.

Rg-208188
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00978 z dne 20. 7. 1998
pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE
TOPLOTNA OSKRBA, d.o.o., sedež: Ja-
dranska cesta 28, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00753/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5107199
Člani nadzornega sveta: Čeček Friderik,

vstop 15. 2. 1996; Krope Jurij, vstop 6. 5.
1996; Bratuša Franc, vstop 19. 1. 1996;
Goričanec Darko, vstop 6. 5. 1996; Raku-
ša Vlado, vstop 15. 2. 1996 ter Debevec
Darko, vstop 19. 1. 1996.

Rg-208194
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00800 z dne 23. 7. 1998
pod št. vložka 1/10466/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1306189
Firma: JAMNICA MINERALNA VODA,

družba za trženje mineralne vode, d.o.o.
Skrajšana firma: JAMNICA MINERALNA

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Limbuška ce-

sta 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: JAMNICA, delniška družba

za proizvodnjo mineralnih vod, Pešćenica,
Zagreb, R Hrvaška, Getaldičeva 3, vstop
8. 6. 1998, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorko Jožef, Maribor, Matejkova 3,
imenovan 8. 6. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1998:
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 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; 2852 Splošna
mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 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; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 79 / 26. 11. 1998 / Stran 7297

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; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-

metnih agencij; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro G 52.488 družba opravlja vse, razen
trgovine z orožjem in strelivom.

Rg-208209
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00300 z dne 14. 7. 1998
pri subjektu vpisa BPI, biro za projektira-
nje in inženiring, d.o.o., sedež: Mlinska
ulica 32, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02581/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5397014
Ustanovitelji: Bartol Milan, Maribor, Ce-

sta 14. divizije 5, vstop 26. 7. 1990, vložek
309.297,44 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Lepener Peter, Maribor, Antoličičeva
14, vstop 26. 7. 1990, vložek 309.297,44
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Ročeno-
vič Milivoj, Maribor, Ulica Vita Kraigherja
18, vstop 15. 1. 1998, vložek 309.297,44
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Stergar
Boris, Maribor, Zvezna ulica 7, vstop 15. 1.
1998, vložek 309.297,44 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Vesenjak Franc, Kam-
nica, Bresterniška 180, vstop 26. 7. 1990,
vložek 309.297,44 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Stergar Boris, razrešen 15. 1. 1998;
prokurist Ročenovič Milivoj, imenovan
15. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 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.

Dejavnost, izbrisana dne 14. 7. 1998:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14, ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-208213

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 98/00708 z dne 13. 7. 1998
pod št. vložka 1/10455/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1306324
Firma: CITTA, družba za trgovino, sve-

tovanje, storitve in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: CITTA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2352 Selnica ob Dravi, Spod-
nji Slemen 41/b

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Breznik Vilibald, Selnica ob

Dravi, Spodnji Slemen 41b, vstop 14. 5.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Breznik Vilibald, imenovan 14. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 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; 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; 51330 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51350 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespeciali-
zirana 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; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
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gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 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; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

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
samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic;
pri dejavnosti pod šifro K 74.120 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.140 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja med ma-
nagerji in delavci.

Rg-208218
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00446 z dne 2. 7. 1998
pri subjektu vpisa ALMAJA, proizvodnja,
storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Nikova
9, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah,
pod vložno št. 1/10240/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnega deleža in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 1201654
Ustanovitelj: Jančič Marija, izstop 17. 3.

1998; Jančič Alojz, Voličina, Spodnja Voli-
čina 71g, vstop 8. 8. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-208224
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00789 z dne 2. 7. 1998
pri subjektu vpisa BOMI, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Maistrova 18, 2230

Lenart v Slovenskih Goricah, pod vložno
št. 1/08174/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5756731
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1998:

22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 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
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 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-

mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 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
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nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 60220 Storitve taksi-
stov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 64120 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92110 Snema-
nje filmov in videofilmov; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
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 proda-
je 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 ši-
fro K 74.140 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-208230
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00672 z dne 3. 7. 1998
pri subjektu vpisa CESTOGRADNJE, splo-
šne gradnje, izvoz-uvoz, trgovina, go-
stinstvo, storitve in proizvodnja, d.o.o.,
sedež: Lahova 40, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/06035/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova
družbenika in zastopnika, dejavnosti, tipa
zastopnika, družbene pogodbe in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5635195
Ustanovitelj: Bošnjak Marijan, Maribor,

Ulica Veljka Vlahoviča 71, vstop 3. 7. 1992,

vložek 3,055.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bošnjak Marjan, imenovan 30. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev; gene-
ralni direktor Kirbiš Bojan, Starše, Starše
17, razrešen 13. 5. 1998 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 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.;
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; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 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;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvod-
nja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 3511 Gradnja in po-
pravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3520 Pro-
izvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plo-
vil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;

3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 40102 Proizvod-
nja elektrike v TE in JE; 40103 Druga pro-
izvodnja elektrike; 40104 Prenos elektrike;
40105 Distribucija elektrike; 4020 Oskrba
s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
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na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno

z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 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; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 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;  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; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;

73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško 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;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 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.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, se-
žiganje 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; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kultur-
ne dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih
in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 92711 Prireja-
nje klasičnih iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne
storitve; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J 67.13 sme družba opravljati samo
dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pri de-
javnosti pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavno-
sti pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci; pri dejavnosti
pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
samo dejavnost varovanje; pri dejavnosti
pod šifro O 92,711 sme družba opravljati
samo tiste igre na srečo, ki se občasno
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prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer
skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT (petstotisoč tolarjev 00/100).

Rg-208246
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00844 z dne 7. 7. 1998
pod št. vložka 1/10452/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1306081
Firma: MHP-STORITVE, družba za tr-

ženje, storitve in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: MHP-STORITVE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 3-5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: MARIBORSKA HRANIL-

NICA IN POSOJILNICA, d.o.o., Maribor,
Partizanska cesta 3-5, vstop 16. 6. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marinič Ignac, Maribor, Framska 3,
imenovan 16. 6. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1998:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 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; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 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.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 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 J 67.13 sme družba opravljati samo de-
javnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejav-
nosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-208260
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00719 z dne 1. 7. 1998
pri subjektu vpisa BAUHNIK, družba za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
sedež: Planica 34, 2313 Fram, pod vlož-
no št. 1/05309/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, za-
stopnikov, akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5585490
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kobalej Jožefa, razrešena 26. 5.
1998; direktor Kobalej Emil, Fram, Planica
34, imenovan 26. 5. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene emba-
laže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 93050 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-208277
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00438 z dne 26. 6. 1998
pri subjektu vpisa STONEDIVER REALTY
FERK & CO., družba za nepremičnine in
založniško dejavnost, d.n.o., sedež: Preč-
na 8, 2312 Orehova vas-Slivnica, pod
vložno št. 1/09537/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5901251
Ustanoviteljica: Ferk Gordana, izstop

15. 3. 1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

družbenica Ferk Gordana, razrešena 18. 3.
1998.

MURSKA SOBOTA

Rg-202152
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01195 z dne 29. 1.
1998 pri subjektu vpisa EURO GRAMS,
mednarodna gradbena in trgovska de-
javnost Černelavci, d.o.o., sedež: Černe-
lavci, Zadružna ul. 20, 9000 Murska So-
bota, pod vložno št. 1/00727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in družbenikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5432723
Sedež: Murska Sobota, Černelavci,

Zadružna ulica 20
Osnovni kapital: 1,505.300 SIT

Ustanovitelj: Merklin Branko, Murska So-
bota, Černelavci, Zadružna ulica 20, vstop
1. 10. 1990, vložek 1,505.300 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Spadt Gunter, iz-
stop 15. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Merklin Branko, imenovan
1. 10. 1990, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-202985
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00660 z dne 18. 2.
1998 pri subjektu vpisa KEMA, Puconci
Kremen in specialni gradbeni materiali,
p.o., sedež: Puconci 109, 9201 Pucon-
ci, pod vložno št. 1/00303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje družbenega podjetja v d.d.,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, dejavnosti, zastopnikov in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042321
Firma: KEMA, Puconci, Kremen in spe-

cialni gradbeni materiali, d.d.
Skrajšana firma: KEMA Puconci, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 9201 Puconci, Puconci 109
Osnovni kapital: 217,346.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Dunajska 160; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Dunajska 56; udeleženci
notranjega odkupa; udeleženci interne raz-
delitve; udeleženci iz javne prodaje; vsi vsto-
pili 31. 7. 1997, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ka-
tona Dušanka, razrešena 18. 9. 1997; Ška-
lič Geza, razrešen 18. 9. 1997; Smolič Iz-
tok, razrešen 18. 9. 1997; zastopnica Gor-
jup Antonija, Puconci, Puconci 82, imeno-
vana 18. 9. 1997, kot namestnica direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Šbul Viktor,
Smolič Iztok, Vagner Milan, Kuhar Franc in
Zavec Janez, vsi vstopili 31. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 1430 Pridobivanje mineralov za kmetij-
sko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih
gnojil; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 2430 Proizvodnja kritnih barv,
lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2462 Proizvodnja sredstev za lep-
ljenje; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2664 Proizvodnja
malte; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
4532 Izolacijska dela; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5170 Druga
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trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljubljana
št. LP 01345/00939-1997/BR z dne
5. 12. 1997.

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

Rg-205969
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00145 z dne 10. 4.
1998 pri subjektu vpisa RAZVOJNI CEN-
TER OBČIN: LENDAVA, ČRENŠOVCI,
KOBILJE, ODRANCI IN TURNIŠČE – LEN-
DVA, ČRENŠOVCI, KOBILJE, ODRANCI
ES TURNIŠČE FEJLESZTESI KOZ-
PONTJA, sedež: Partizanska 46, 9220
Lendava, pod vložno št. 1/01974/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5792037
Dejavnost, izbrisana dne 10. 4. 1998:

74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488, Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, d.n., zavod opravlja samo trgovino s
spominki, izdelki domače obrti, z nepre-
hrambenimi izdelki, d.n.

Rg-205970
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00329 z dne 7. 4.
1998 pod vložno št. 1/00332/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 1196642000
Firma: T-LOTUS, podjetje za trgovino,

turizem in storitve, d.o.o., Podružnica
Veržej

Skrajšana firma: T-LOTUS, d.o.o., Po-
družnica Veržej

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 9241 Veržej, Bratstva in enot-

nosti 8
Ustanovitelj: T-Lotus, podjetje za trgovi-

no, turizem in storitve, d.o.o., Ljutomer, Sta-
ri trg 3/II, vstop 8. 11. 1996.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Franov Josip, Ljutomer, Ormoška
11/A, imenovan 8. 11. 1996, zastopa po-
družnico brez omejitev; prokuristka Žuman
Karmen, Križevci, Ključarovci 29/A, imeno-
vana 8. 11. 1996; prokurist Franov Dario,
Ljutomer, Ormoška 11/A, imenovan 8. 11.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998:
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;
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; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z

mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 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
Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231 De-
javnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
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52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 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;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-205971
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00643 z dne 7. 4.
1998 pod vložno št. 1/02351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1253476
Firma: SMREKOREZ, Zastopstvo in tr-

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

govornostjo
Sedež: 9263 Kuzma, Trdkova 46A
Osnovni kapital: 1,757.940 SIT
Ustanovitelja: RO & SA, obdelovanje le-

sa, Trdkova, d.o.o., Kuzma, Trdkova 17,
vstop 27. 2. 1998, vložek 1,337.940 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Drvarič Drago,
Kuzma, Trdkova 46, vstop 27. 2. 1998,
vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drvarič Drago, imenovan 2. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno

mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 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.; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 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.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488, Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n., družba ne opravlja trgovine z
orožjem.

Rg-205972
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00042 z dne 6. 4.
1998 pri subjektu vpisa ABD –
DIMNIKARSTVO, Murska Sobota, d.o.o.,
sedež: Lendavska 57, 9000 Murska So-
bota, pod vložno št. 1/00787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe, uskladitev dejavnosti z
uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
in spremembo poslovodje s temile podatki:

Matična št.: 5452007
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Brenčič Alojz, Murska Sobota, Rakičan,
Partizanska 14, imenovan 15. 1. 1991, za-
stopa in predstavlja družbo brez omejitev v
notranjem in zunanjetrgovinskem prometu;
direktor Brenčič Bojan, Murska Sobota, Ra-
kičan, Partizanska 14, imenovan 14. 1.
1997, zastopa in predstavlja družbo samo-
stojno in posamično s tem, da potrebuje za
sklepanje vseh pravnih poslov, katerih vred-
nost presega 1,000.000 SIT, pismeno so-
glasje družbenika Brenčič Alojza.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1998:
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
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ni tovorni promet; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-205974
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00390 z dne 6. 4. 1998
pri subjektu vpisa MARTING, podjetje za
inženiring, proizvodnjo in trgovino Ljuto-
mer, d.o.o., sedež: Kidričeva 45, 9240
Ljutomer, pod vložno št. 1/01407/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, oseb, pooblaščenih za za-
stopanje, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5607388
Sedež: 9240 Ljutomer, Kidričeva 45
Ustanovitelja: Marinič Marta, vstop

7. 4. 1992 in Martinič Marjan, vstop 25. 11.
1996, oba Ljutomer, Kidričeva ulica 45,
vložila po 755.928 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Marinič Marjan, imenovan 25. 11.
1996, kot namestnik direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
4521 Splošna gradbena dela; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 6024
Cestni tovorni promet; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-205975
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00362 z dne 6. 4.
1998 pri subjektu vpisa T-LOTUS, podjet-
je za trgovino, turizem in storitve, d.o.o.,
sedež: Stari trg 3/II, 9240 Ljutomer, pod
vložno št. 1/00332/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, oseb, pooblaščenih za zastopanje ter
njihovih pooblastil, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5327946
Sedež: 9240 Ljutomer, Stari trg 3/II
Ustanovitelj: Franov Josip, Ljutomer, Or-

moška 11a, vstop 12. 12. 1989, vložek
1,500.700 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Franov Slavica, izstop 16. 6. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Franov Slavica, razrešena 16. 5.
1995; družbenik Franov Josip, razrešen
8. 11. 1996 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Žuman Karmen, Križevci, Ključarovci 29a,

imenovana 8. 11. 1996; prokurist Franov
Dario, Ljutomer, Ormoška 11/a, imenovan
8. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-205978
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00101 z dne 30. 3.
1998 pod vložno št. 1/02348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1274589
Firma: TIBOR, transport in trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 9220 Lendava, Dolnji Lakoš

87/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Horvatih Tibor, Koszeg, Ma-

džarska, Korhaz utca 23, vstop 4. 3. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Horvath Tibor, imenovan 4. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev, prokuristka
Loerinc Magdalena, Lendava, Dolnji Lakoš
87/c, imenovana 4. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-205979
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00098 z dne 27. 3.
1998 pod vložno št. 1/02346/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1277308
Firma: SAHITAJ + SAHITAJ, nizko-

gradnje in visokogradnje, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Kroška

32a
Ustanovitelja: Sahitaj Ilaz, Maribor, Šen-

tiljska cesta 124, vstop 27. 2. 1998, odgo-
vornost:  odgovarja s svojim premoženjem;
Sahitaj Ramadan, Bubel, Kosovo, vstop
27. 2. 1998, odgovornost:  odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sahitaj Ramadan, imenovan 27. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Šahitaj Ilaz, imenovan 27. 2. 1998,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana  dne 27. 3. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-

stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela.

Rg-205980
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00070 z dne 20. 3.
1998 pri subjektu vpisa RADGONA, Sta-
novanjska zadruga Gornja Radgona,
p.o., sedež: Trg svobode 12, 9250 Gor-
nja Radgona, pod vložno št. 2/00018/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje stanovanjske zadruge v turistično
zadrugo, spremembo firme, ustanoviteljev,
dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zasto-
panje s temile podatki:

Matična št.: 5404223
Firma: RADGONA, Turistična zadruga

Gornja Radgona, z.b.o.
Skrajšana firma: TZ RADGONA, Gornja

Radgona, z.b.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga brez odgo-

vornosti
Osnovni kapital: 54.306 SIT
Ustanovitelji: Gaber Jože, izstop 22. 12.

1995; Ivanuša Matej, izstop 22. 12. 1995;
Tirš Danilo, izstop 22. 12. 1995; Horvat
Vlater, Radenci, Murski vrh 42, vstop
22. 12. 1995, vložek 9.351 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Fridau Peter, Gornja
Radgona, Strma ulica 10, vstop
21. 8. 1990, vložek 9.351 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Konrad Nada, Gornja
Radgona, Ilirska ulica 1, vstop 21. 8. 1990,
vložek 9.351 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Fridau Sergej, Gornja Radgona, Str-
ma ulica 10, vstop 22. 12. 1995, vložek
8.751 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Rožman Franc, Radenci, Boračeva 13,
vstop 22. 12. 1995, vložek 8.751 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Župec Marija, Le-
nart, Sp. Žerjavci 2, vstop 22. 12. 1995,
vložek 8.751 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Fridau Peter, razrešen 22. 12. 1995
in imenovan za zastopnika, ki kot predsed-
nik zadruge zastopa zadrugo brez omejitev;
direktor Fridau Sergej, imenovan 22. 12.
1995, zastopa zadrugo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mez-
gov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja pe-
rutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Me-
šano kmetijstvo; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo, brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
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1561 Mlinarstvo; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov, pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1586
Predelava čaja in kave; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1830 Stro-
jenje in dodelava krzna, proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4100 Zbi-
ranje, čiščenje in distribucija vode; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 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; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6322 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110

Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih 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 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 85321 Dejavnost centrov
za socialno delo; 85322 Dejavnost invalid-
skih organizacij; 85323 Dejavnost dobro-
delnih organizacij; 85324 Druge socialne
dejavnosti; 85325 Dejavnost invalidskih
podjetij; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge storitve javne higiene;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, družba ne opravlja
revizijske dejavnosti in pod šifro 74.140,
Podjetniško in poslovno svetovanje, ne ar-
bitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-205981
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00427 z dne 22. 4.
1998 pri subjektu vpisa A.C.R.-BEDNAR,
računovodske in knjigovodske storitve
Murska Sobota, d.n.o., sedež: Trstenja-
kova ul. 56, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/02091/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5867088
Sedež: 9000 Murska Sobota, Trste-

njakova ul. 56
Ustanoviteljica: Bednar Jože, izstop

30. 4. 1996; Bednar Marija Hilda, Murska
Sobota, Trstenjakova 56, vstop 30. 4.
1996, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Rg-205982
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00120 z dne 16. 4.
1998 pri subjektu vpisa FIRST, finančne
in računovodske storitve, Murska Sobo-
ta, d.o.o., sedež: Kopališka 2, 9000 Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/01480/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje družbenega podjetja,
spremembo ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5627630
Osnovni kapital: 6,754.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 2. 10.
1997, vložek 638.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vstop 2. 10. 1997,
vložek 638.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vstop 2. 10.
1997, vložek 3,940.000 SIT; odgovornost:
ne  odgovarja; Horvat Angela, Murska So-
bota, Lendavska ul. 45a, vstop 1. 6. 1992,
vložek 563.500 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Horvat Anica, Murska Sobota, Sta-
neta Rozmana 14, vstop 1. 6. 1992, vlo-
žek 294.500 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Tinev Amalija, Murska Sobota, Jako-
bovo naselje 79, vstop 2. 10. 1997, vložek
280.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Tinev Geno, Murska Sobota, Jakobovo na-
selje 79, vstop 2. 10. 1997, vložek
160.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Tinev Daniel, Murska Sobota, Jakobovo na-
selje 79, vstop 2. 10. 1997, vložek 80.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Tinev Ta-
dej, Murska Sobota, Jakobovo naselje 79,
vstop 2. 10. 1997, vložek 80.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Horvat Mihael,
Murska Sobota, Staneta Rozmana 14, vstop
2. 10. 1997, vložek 80.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Dekor, podjetje finalnih
del v gradbeništvu, p.o., izstop 2. 10. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Horvat Angela, razrešena 31. 12.
1995 ter 1. 1. 1996 ponovno imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1998:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 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; 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-
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no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
sko 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.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, družba ne opravlja
revizijske dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP 01389/01991-1998/ST z dne
15. 3. 1998.

Rg-205983
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00174 z dne 16. 4.
1998 pod vložno št. 1/02352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev go-
spodarskega interesnega združenja s temi-
le podatki:

Matična št.: 5897297
Firma: VETERINARSKA AMBULANTA

RADGONA, gospodarsko interesno zdru-
ženje

Skrajšana firma: VETERINARSKA AM-
BULANTA RADGONA, g.i.z.

Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-
sno združenje

Sedež: 9250 Gornja Radgona, Parti-
zanska cesta 44

Ustanovitelja: Agrovet – Podjetje za agro-
tehnične in veterinarske storitve, Gornja
Radgona, d.o.o., Gornja Radgona, Koclje-
va 13, vstop 1. 7. 1997, odgovornost:  od-
govarja s svojim premoženjem; Fetus, Fe-
konja in drugi, podjetje za veterinarske in
finančne storitve, d.n.o., Gornja Radgona,
Cesta na stadion 1, vstop 1. 7. 1997, od-
govornost:  odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štelcer Rudolf, Gornja Radgona, Ko-
celjeva 13, imenovan 1. 7. 1997, zastopa
združenje brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1998:
0142 Storitve za živinorejo, brez veterinar-
skih storitev; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 8520 Veterinarstvo.

Pri dejavnosti pod šifro 74.140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje, g.i.z. ne
opravlja arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-205984
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00140 z dne 16. 4.
1998 pri subjektu vpisa POMURSKI SEJEM
– podjetje za organizacijo sejmov, raz-

stav in prireditev, d.d., Gornja Radgona,
sedež: Cesta na stadion 2, 9250 Gornja
Radgona, pod vložno št. 1/01991/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega (odobrenega) kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5795729
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT.

Rg-205985
Okrožno sodišče v Murski soboti je s

sklepom Srg št. 98/00068 z dne 16. 4.
1998 pri subjektu vpisa GALEX, proizvod-
nja in promet s farmacevtskimi in drugi-
mi proizvodi, d.d., sedež: Gregorčičeva
27a, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00918/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega (odobre-
nega) kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5479827
Osnovni kapital: 32,276.000 SIT.

Rg-205986
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00114 z dne 15. 4.
1998 pri subjektu vpisa MEDIVITA – stori-
tve s področja medicine, nege telesa in
kozmetike, d.o.o., sedež: Banovci 1a,
9241 Veržej, pod vložno št. 1/02329/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1243390
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1998:

85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost.

Rg-205987
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00137 z dne 7. 4.
1998 pri subjektu vpisa MIZARSTVO, To-
varna pohištva Ljutomer, d.d., sedež: Ra-
da Pušenjaka 1, 9240 Ljutomer, pod
vložno št. 1/00281/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predlog za začetek ste-
čajnega postopka s temile podatki:

Matična št.: 5025664
Vpiše se predlog za začetek postopka

stečaja, ki so ga pri tem sodišču pod opr.
št. St 1/98 z dne 30. 3. 1998, vložili delav-
ci-upniki dolžnika.

Rg-205988
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00045 z dne 14. 4.
1998 pri subjektu vpisa MURA, Vodnogo-
spodarsko podjetje Murska Sobota, p.o.,
sedež: Ciril Metodova 34, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/00250/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje družbenega podjetja v
delniško družbo, spremembo firme, osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev dejavnosti, za-
stopnikov, njihovih pooblastil in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5150507
Firma: MURA – Javno vodnogospodar-

sko podjetje, d.d.
Skrajšana firma: MURA – JVGP, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 109,420.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 8. 1. 1998, od-
govornost: ne  odgovarja; Slovenski od-

škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 8. 1. 1998, odgovornost: ne  odgo-
varja; Slovenska razvojna družba, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 160, vstop 8. 1. 1998, od-
govornost: ne  odgovarja; Republika Slove-
nija, Ljubljana, vstop 8. 1. 1998, odgovor-
nost: ne  odgovarja; upravičenci notranjega
odkupa, vstopili 8. 1. 1998, odgovornost:
ne  odgovarjajo; upravičenci interne razdeli-
tve, vstopili 8. 1. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kociper Jože, razrešen 15. 1.
1998, direktor Tušar Oto, Murska Sobota,
Daneta Šumenjaka 7, razrešen 15. 1. 1998
in imenovan za zastopnika, ki kot začasna
uprava – v.d. direktorja, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Nikolič Dušan,
Colnarič Nevenka, Mencin Franc, Režonja
Franc, Kustec Karmen in Kramar Vinko, vsi
vstopili 8. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana  dne 14. 4. 1998:
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 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.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana z dne 28. 1. 1998, številka LP
01288/00884-1998/IJS.

Rg-205989
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00141 z dne 15. 4.
1998 pri subjektu vpisa MURA – Javno
vodnogospodarsko podjetje, d.d., sedež:
Ciril Metodova 34, 9000 Murska Sobo-
ta, pod vložno št. 1/00250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in statuta z dne 31. 3. 1998 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5150507
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1998:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 1422 Pridobiva-
nje gline in kaolina; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična
dela; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
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lo in šport; 4100 Zbiranje, čiščenje in distri-
bucija vode; 4532 Izolacijska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 9002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120 Računo-
vodske, knjigovodske, revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, družba ne opravlja revi-
zijske dejavnosti.

Rg-205990
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s skle-

pom Srg št. 98/00088 z dne 31. 3. 1998
pod št. vložka 1/02350/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1274295
Firma: VETERINARSKA OBRATNA

AMBULANTA PRAŠIČEREJA PODGRAD
d.o.o.

Skrajšana firma: VOA Prašičereja Pod-
grad d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9250 Gornja Radgona, Pod-
grad 38

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Prašičereja Podgrad, d.d.,

Gornja Radgona, Podgrad 38, vstop 19. 2.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Balažic Milan Tišina, Tropovci, Kole-
sarska 87, imenovan 19. 2. 1998, zastopa
družbo z omejitvijo, da lahko vse pravne
posle sklepa samo s predhodnim pismenim
soglasjem edinega ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1998:
01420 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 85200 Veterinarstvo.

Rg-205992
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00349 z dne 31. 3.
1998 pri subjektu vpisa FINTHINK –
KUTOŠ IN PARTNER, knjigovodsko-raču-
novodske storitve, d.n.o., sedež: Černe-
lavci, Črtomirova 8, 9000 Murska Sobo-
ta, pod vložno št. 1/02140/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5885108
Sedež: 9000 Murska Sobota, Bakov-

ska 2
Dejavnost, izbrisana dne 31. 3. 1998:

5231 Dejavnost lekarn; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile.

Rg-205993
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01326 z dne 30. 3.
1998 pri subjektu vpisa NEMEC

VEČESLAVCI, d.o.o., trgovsko, pro-
izvodno in storitveno podjetje, sedež:
Večeslavci 38, 9262 Rogašovci, pod
vložno št. 1/01986/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5797128
Osnovni kapital: 1,539.501 SIT
Ustanovitelj: Nemec Jože, Rogašovci,

Večeslavci 38, vstop 7. 7. 1993, vložek
1,539.501 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nemec Jože, imenovan 7. 7. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-205997
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00585 z dne 31. 3.
1998 pri subjektu vpisa SUN, Podjetje za
svetovanje, marketing in trgovino, Gor-
nja Radgona, d.o.o., sedež: Vrtna 22,
9250 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/01880/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala in družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5780268
Osnovni kapital: 1,503.235,80 SIT
Ustanovitelja: Erlih Zlatko, Gornja Rad-

gona, Vrtna 22, vstop 5. 5. 1993, vložek
1,352.912,80 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Erlih  Breda, Gornja Radgona, Vrtna
22, vstop 25. 5. 1994, vložek 150.323 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Erlih Zlatko, imenovan 5. 5. 1993,
kot poslovodja zastopa družbo brez omeji-
tev; zastopnica Erlih Breda, imenovana
25. 5. 1994, kot namestnica poslovodje za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-205998
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00870 z dne 23. 3.
1998 pri subjektu vpisa TRGOS, trgovina
na veliko in malo Rakičan, d.o.o., se-
dež: Rakičan, Cvetkova 49, 9000 Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/01757/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
in spremembo osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5723566
Osnovni kapital: 1,501.534 SIT
Ustanovitelja: Čeh Štefan,  vložek

1,116.034 SIT; Čeh Šarika, oba Murska
Sobota, Rakičan, Cvetkova 49, vstopila
20. 2. 1993, vložek 385.500 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Čeh Štefan, imenovan 20. 2. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Čeh Šarika, imenovana 20. 2. 1993, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-206001
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00115 z dne 20. 3.
1998 pri subjektu vpisa TEO - TEN, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo in trgovino, Lju-
tomer, sedež: V. prekomorske brigade
17, 9240 Ljutomer, pod vložno

št. 1/00977/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5499291
Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1998:

4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 6420 Telekomunikacije; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje.

Rg-206002
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00353 z dne 17. 4.
1998 pri subjektu vpisa AKSIOM - SUŠEC,
ŠKAFAR, svetovanje in storitve, d.n.o.,
sedež: Partizanska 80a, 9220 Lendava,
pod vložno št. 1/00930/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5490006
Firma: AKSIOM – ŠKAFAR IN

PARTNER, svetovanje in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: AKSIOM – ŠKAFAR IN

PARTNER, d.n.o.
Sedež: 9220 Lendava, Partizanska

80a
Ustanoviteljica: Sušec Franjo, izstop

11. 11. 1996; Škafar Bernarda, Lendava
Partizanska 80a, vstop 11. 11. 1996, vlo-
žek 4.000 SIT, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sušec Franjo, razrešen 11. 11.
1996, Škafar Anton, Lendava, Partizanska
80a, razrešen 12. 11. 1996 in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev; družbenica Škafar Bernarda, imenova-
na 12. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 7414 – Podjet-
niško in poslovno svetovanje, družba ne
opravlja arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-206003
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00370 z dne 14. 4.
1998 pri subjektu vpisa KMETIJSKA
ZADRUGA HOTIZA-POLANA, zadruga z
omejeno odgovornostjo, sedež: Hotiza
151, 9220 Lendava, pod vložno
št. 2/00026/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5104173
Dejavnosti, vpisana dne 14. 4. 1998:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, brez veterinarskih
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storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1551 Melkarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 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; 1598 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 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; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 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; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;

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; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Pri dejavnosti pod šifro 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, zadruga ne oprav-
lja revizijske dejavnosti in davčnega sveto-
vanja.

Rg-206102
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00143 z dne 11. 5.
1998 pri subjektu vpisa BOBI, proizvodnja
hrane za male živali Markišavci, d.o.o.,
sedež: Markišavci 44, 9000 Murska So-
bota, pod vložno št. 1/00491/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ak-
ta, firme in poslovodje (direktorja) družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5371759
Firma: KODILA TRADE, trgovina in

proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: KODILA TRADE d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kodila Terezija, razrešena 3. 4.
1998; direktor Kodila Janez, ml. Murska
Sobota, Markišavci 44, imenovan 3. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-206103
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00043 z dne 7. 5.
1998 pri subjektu vpisa RENE, podjetje za
agrokemijo, posredništvo in trgovino, ex-
port import Černelavci d.o.o. sedež: Čer-
nelavci, Lendavska 31, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/01108/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbene pogodbe, dejavnosti in poslo-
vodje (direktorja) s temile podatki:

Matična št.: 5545757
Sedež: 9000 Murska Sobota, Černe-

lavci, Lendavska 31
Ustanovitelja: Novak Lidija, vložek

758.000 SIT, Novak Danilo, vložek
750.000 SIT, oba Murska Sobota, Černe-
lavci, Ledavska 31, vstopila 4. 12. 1991,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Lidija, razrešena 20. 4.
1998; direktor Novak Danilo, imenovan
20. 4. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142

Storitve za živinorejo, brez veterinarskih sto-
ritev; 0201 Gozdarstvo; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 1512 Proizvodnja in konzerviranje pe-
rutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 50101 Trgovi-
na 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 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;



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 79 / 26. 11. 1998 / Stran 7309

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; 5230 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;

6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7482 Pakira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-206104
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00169 z dne 4. 5.
1998 pri subjektu vpisa ABC POMURKA
INTERNATIONAL – Mednarodna trgovi-
na d.d. sedež: Lendavska 11, 9000 Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/00941/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
ložitev notarskega zapisnika o seji skupšči-
ne z dne 23. 4. 1998, spremembo statuta
delniške družbe z dne 23. 4. 1998 in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5164290
Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1998:

0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-206105
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00104 z dne 30. 4.
1998 pri subjektu vpisa STUDIO RADGONA,
KANAL – 11, d.o.o., Črešnjevci 37, se-
dež: Črešnjevci 37, 9250 Gornja Radgo-
na, pod vložno št. 1/01388/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, osnovnega kapitala, dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5638844
Firma: TV STUDIO RADGONA, KANAL

– 11 d.o.o.
Skrajšana firma: TV SRK – 11 d.o.o.
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Lac-

kova 23
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Čosič Jožef, Gornja Rad-

gona, Črešnjevci 37, vstop 19. 2. 1992 vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čosič Jožef, imenovan 19. 2. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1998:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1541 Proizvodnja surove-
ga olja in maščob; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 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 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
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na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na

drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 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; 6420
Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
skoa propagiranje; 7482 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 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;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov d.n., družba ne opravlja posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov,
pod šifro 52.488, Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., pa
ne trgovine z orožjem, razstrelivom in stre-
livom.

Rg-206109
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s skle-

pom Srg št. 97/00006 z dne 29. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ŠIFTAR podjetje za prevzem
in posredovanje blaga ter raziskovanje tr-
žišča Murska Sobota d.o.o. sedež: Juša
Kramarja 26, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00265/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika, de-
javnosti, uskladitev z uredbo o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti in spremembo akta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5294916
Sedež: 9000 Murska Sobota, Juša

Kramarja 26
Ustanovitelj: Šiftar Viljem, izstop 24. 12.

1996; Šiftar Viljem, Murska Sobota, Černe-

lavci, Črtomirjeva 10, vstop 24. 12. 1996,
vložek 8,856.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mez-
gov;0123 Reja prašičev; 0124 Reja perut-
nine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Meša-
no kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo, brez veteri-
narskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1512 Proizvodnja in konzervira-
nje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov, pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2232 Razmnoževanje video
zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2451 Proizvodnja mil in pral-
nih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
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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;
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; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 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 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s 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
Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 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
holding družbami; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 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.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120 Računo-
vodske, knjigovodske, revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, družba ne opravlja revi-
zijske dejavnosti in pod šifro 74.140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje, ne arbitra-
že in posredovanja v pogajanjih med mana-
gerji in delavci.

Rg-206111
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01319 z dne 20. 5.
1998 pri subjektu vpisa VIGOR, Trgovinsko
in storitveno podjetje, Gornja Radgona
d.o.o. sedež: Partizanska 14, 9250 Gor-
nja Radgona, pod vložno št. 1/00665/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo, povečanje osnovnega kapitala in izbris
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5558824
Osnovni kapital: 1,725.178 SIT
Ustanovitelja: Mesarič Deutsch Viola in

Mesarič Jože, oba Gornja Radgona, Parti-
zanska 14, vstopila 23. 5. 1990, vložila po
862.589 SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mesarič Jože, razrešen 28. 12.
1994, direktorica Mesarič Deutsch Viola,
imenovana 23. 5. 1990, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 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; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
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ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 6022 Storitve taksistov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 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; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7482 Paki-
ranje; 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 poslvone dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n., družba ne opravlja trgovine z orož-
jem in strelivom.

Rg-206112
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00191 z dne 18. 5.
1998 pri subjektu vpisa AGROMERKUR,
proizvodnja perutninskega mesa Mur-
ska Sobota d.o.o. sedež: Industrijska uli-
ca 8, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00168/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5151309
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Nemec Karel, razrešen 4. 4. 1997;
Seme Milan, Murska Sobota, Cvetkova 14,
razrešen 4. 4. 1997 in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-206113
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00404 z dne 21. 4.
1998 pri subjektu vpisa ČISTA NARAVA,
javno komunalno podjetje d.o.o. sedež:
Tešanovci 32b, 9226 Moravske Topli-
ce, pod vložno št. 1/02295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 1197380
Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1998:

7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-206117
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s skle-

pom Srg št. 96/00050 z dne 21. 4. 1998 pri
subjektu vpisa TEMPA, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino Lendava
d.o.o. sedež: Cankarjeva ulica 6a, 69220
Lendava, pod vložno št. 1/01803/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala (uskaditev
z zakonom o gospodarskih družbah), družbe-
nikov in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5743788
Firma: TEMPA, podjetje za proizvod-

njo, storitve in trgovino Trimlini, d.o.o.
Skrajšana firma: TEMPA d.o.o.
Sedež: 9220 Lendava, Trimlini št. 7
Osnovni kapital: 1,500.100 SIT
Ustanovitelja: Sarjaš Tomaž, Lendava,

Cankarejva 6a, vstop 31. 8. 1994, vložek
150.010 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Danč Estika, Lendava, Trimlini št. 7, vstop
1. 2. 1996, vložek 1,350.090 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sarjaš Tomaž razrešen 1. 2. 1996 in
imenovan za zastopnika, ki kot namestnik
direktorice zastopa družbo brez omejitev;
direktorica Danč Estika, imenovana 1. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1998:
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-206118
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00140 z dne 21. 4.
1998 pri subjektu vpisa KSM – trgovina in
gostinstvo Adrijanci d.o.o. sedež: Adri-
janci št. 55, 9203 Petrovci, pod vložno
št. 1/01768/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo priimka družbenice
in zastopnice ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5722241
Ustanoviteljica. Korpič Klaudija, Petrov-

ci, Adrijanci 55a, vstop 4. 2. 1993, vložek
782.667 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Korpič Klaudija, imenovana
4. 2. 1993 zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in malimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
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izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih;55403 Toče-
nje pijač in napiktov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6312
Skladiščenje.

Pri dejavnosti pod šifro 51180, Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-206121
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00709 z dne 24. 4.
1998 pri subjektu vpisa WESTING Podjet-
je za projektiranje, finance in računo-
vodstvo Gornja Radgona, d.o.o. sedež:
Kocljeva 1, 9250 Gornja Radgona, pod
vložno št. 1/01044/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo druž-
bene pogodbe, firme, sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5529905
Firma: WESTING – Podjetje za projek-

tiranje, finance in računovodstvo d.o.o.
Skrajšana firma: WESTING d.o.o.
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Trg

svobode 12
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Rožman Vesna, Gornja

Radgona, Kocljeva ulica 1, vstop
10. 10. 1991, vložek 1,508.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Kuečan Tibor,
izstop 29. 12. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rožman Vesna, imenovana
10. 10. 1991, zastopa družbo brez omeji-
tev. zatopnik Kuečan Tibor, razrešen 29. 12.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1998:
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 52473 Dejavnost
papirnic; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah, 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi, 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-

nično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74831 Pre-
vajanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov;74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 52488, Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n., družba ne opravlja trgovine na
drobno z orožjem, strelivom in razstrelivom;
pri dejavnosti pod šifro 74120, Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, ne opravlja revizijske de-
javnosti in pri dejavnosti pod šifro 74140,
Podjetniško in poslovno svetovanje, ne
opravlja arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-206766
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00277 z dne 18. 6.
1998 pri subjektu vpisa GORIČKO
SADJARSTVO IN DREVESNIČARSTVO
d.o.o. sedež: Puconci 10, 9201 Pucon-
ci, pod vložno št. 1/02299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predlog za za-
četek likvidacijskega postopka s temile po-
datki:

Matična št.: 1195697
Vpiše se predlog za začetek postopka

likvidacije, ki ga je pri tem sodišču pod opr.
št. St 8/98-1 dne 15. 6. 1998 vložila druž-
ba sama.

Rg-206769
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00223 z dne 2. 6.
1998 pod št. vložka 1/02356/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
delniške družbe pooblaščenke s temile po-
datki:

Matična št.: 1303643
Firma: PZD, družba pooblaščenka,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Pod-

grad 21
Osnovni kapital: 56,896.000 SIT
Ustanovitelji: Breznik Miran, Gornja Rad-

gona, Police 81; Klemenčič Alojz, Apače,
Apače 32; Klemenčič Ivan, Apače, Apače
32, Klemenčič Neža, Apače, Apače 32; Pu-
gelj Alojzija, Gornja Radgona, Kocljeva 5;
Prajndl Peter, Gornja Radgona, Vrtna ulica
3; Žitek Jožef, Murska Sobota, Murska uli-
ca 40, Krog; Hvalič Darko, Radenci, Gre-
gorčičeva 31; Korasa Jože, Apače, Segov-
ci 12; Vrabl Simona, Sv. Ana v Slov. Gori-
cah, Froleh 23; Hajdinjak Marija, Gornja
Radgona, Črešnjevci 81; Žmavc Franc, Le-
nart v Slov. Goricah, Ele Kristl 3; Adanič
Štefanija, Sveti Jurij ob Ščavnici, Okoslavci
80; Breznik Damjan, Pernica, Pernica 12;
Damiš Jože, Gornja Radgona, Podgrad 21;
Kovač Ivan, Gornja Radgona, Kocljeva 9;
Marinič Dušan, Radenci, Kapelski vrh 59;
Šauperl Alojzija, Gornja Radgona, Orehov-
ski vrh 6; Iskra Franc, Gornja Radgona, Po-
lice 81; Pajek Franc, Gornja Radgona,
Spodnja Ščavnica 96; Kaučič Damijan, Gor-
nja Radgona, Črešnjevci 81; Kaučič Janez,
Gornja Radgona, Črešnjevci 81; Hanžel
Drago, Gornja Radgona, Panonska 24;

Grah Marjan, Radenci, Turjanski vrh 6; Brez-
nik Branko, Gornja Radgona, Police 124;
Breznik Marjan, Gornja Radgona, Lomano-
še 48; Mlinarič Jelka, Ptuj, Tavčarjeva 7;
Klanjčar Marta, Gornja Radgona, Lomano-
še 35; Prajndl Žiga, Gornja Radgona, Lo-
manoše 35; Zver Jurij, Beltinci, Na Kamni
1b; Zver Andreja, Beltinci, Na Kamni 1b;
Kocmut Vera, Gornja Radgona, Panonska
24; Hanžel Ines, Gornja Radgona, Panon-
ska 24; Hanžel Bojan, Gornja Radgona, Pa-
nonska 24; Linar Silva, Gornja Radgona,
Partizanska cesta 43b; Linar Suzana, Gor-
nja Radgona, Partizanska cesta 43b; Linar
Simon, Gornja Radgona, Partizanska cesta
43b; Matis Iztok, Apače, Segovci 57; Matis
Nataša, Apače, Segovci 57; Kocmut Stan-
ko, Apače, Segovci 44; Kocmut Matej, Apa-
če, Segovci 44; Breznik Jožica, Pernica,
Pernica 12; Kropfl Matej, Pernica, Pernica
12; Jagerič Leo, Gornja Radgona, Trg svo-
bode 6; Jagerič Žaneta, Gornja Radgona,
Trg svobode 6; Jagerič Adrijan, Gornja Rad-
gona, Trg svobode 6; Adanič Jože, Sveti
Jurij ob Ščavnici, Okoslavci 80; Adanič Na-
taša, Sveti Jurij ob Ščavnici, Okoslavci 80;
Adanič Suzana, Sveti Jurij ob Ščavnici, Oko-
slavci 80; Zver Vesna, Beltinci, Na Kamni
1b; Zver Klavdija, Beltinci, Na Kamni 1b;
Zver Romana, Beltinci, Na Kamni 1b; Kni-
plič Jakob, Gornja Radgona, Police 62;
Hazler Milan, Apače, Segovci 19; Kniplič
Srečko, Apače, Apače 6; Ostrc Miroslav,
Gornja Radgona, Trg svobode 10; Šimpl
Hermina, Apače, Črnci 13; Klemenič Janja,
Apače, Apače 32; Klemenčič Jernej, Apa-
če, Apače 32; Jaušovec Miroslava, Gornja
Radgona, Aženski vrh 19; Vukotič Ljiljana,
Gornja Radgona, Mladinska 5; Mlinarič Ivan,
Ptuj, Tavčarjeva 7; Rakar Dušan, Apače,
Črnci 54; Valner Marjan, Gornja Radgona,
Aženski vrh 19; Bračič Cvetka, Gornja Rad-
gona, Črešnjevci 60; Bračič Andreja, Gor-
nja Radgona, Črešnjevci 60; Bračič Borut,
Gornja Radgona, Črešnjevci 60; Mlinarič
Damjan, Ptuj, Tavčarjeva 7; Mlinarič Mate-
ja, Ptuj, Tavčarjeva 7; Semler Alojz, Apače,
Apače 128, vsi vstopili 22. 5. 1998, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mlinarič Ivan, imenovan 22. 5. 1998,
zastopa in predstavlja družbo samostojno,
posamično in brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Vukotič Ljiljana,
Klanjčar Marta in Valner Marjan, vsi vstopili
22. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, brez veterinarskih sto-
ritev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 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; 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; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
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5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Pri dejavnosti pod šifro 74120, Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, družba ne opravlja
revizijskih dejavnosti; pri dejavnosti pod ši-
fro 74140, Podjetniško in poslovno sveto-
vanje, pa ne arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Pri vpisu priimka ustanovitelja Kropfl Ma-
teja, Pernica 12, je bila tuja črka z dodatno
oznako vpisana tako, da je bila dodatna oz-
naka izpuščena (9.a člen pravilnika o nači-
nu vodenja sodnega registra – Ur. l. RS,
št. 18/94 in 3/97).

Rg-206774
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00125 z dne 29. 5.
1998 pri subjektu vpisa GOLAR TELE-
CONSULT, Podjetje za zastopanje, sve-
tovanje, export-import, Gornja Radgona,
d.o.o., sedež: Grajska 29, 9250 Gornja
Radgona, pod vložno št. 1/01582/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična št. 5660157
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1998:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo.

Rg-206775

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00661 z dne 28. 5.
1998 pri subjektu vpisa PLASTRON, Pod-
jetje za proizvodnjo plastičnih in elek-
tronskih izdelkov Gornja Radgona,
d.o.o., sedež: Prešernova 38, 9250 Gor-
nja Radgona, pod vložno št. 1/00346/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe, družbenikov,
dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št. 5305926
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Pre-

šernova 38
Ustanovitelja: Korošec Andreja in Koro-

šec Tomaž, oba Gornja Radgona, Prešer-
nova 38, vstopila 5. 12. 1997, vložila po
2,201.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-

varjata; Korošec Maksimilijan in Korošec
Milijana Andreja, izstopila 5. 12. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Korošec Andreja, imenovana
5. 12. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktor Korošec Tomaž, imenovan
5. 12. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktor Korošec Maksimilijan, razre-
šen 5. 12. 1997; Korošec Milijana Andreja,
razrešena 5. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1998:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
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; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7482 Pakiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 67130, Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba le dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic.

Rg-206776
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00201 z dne 5. 6.
1998 pri subjektu vpisa MIZARSTVO, To-
varna pohištva Ljutomer, d.d., sedež: Ra-
da Pušenjaka 1, 9240 Ljutomer, pod

vložno št. 1/00281/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča sklep o začetku stečaj-
nega postopka, spremembo firme in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št. 5025664
Firma: MIZARSTVO, Tovarna pohištva

Ljutomer, d.d. – v stečaju
Skrajšana firma: MIZARSTVO Ljutomer,

d.d. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Ivanovski Mitko, razrešen 11. 5.
1998; direktor Korpič Franc, razrešen
11. 5. 1998; stečajni upravitelj Vidovič Mi-
lorad, Murska Sobota, Veščica 6a, imeno-
van 11. 5. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Sklep tega sodišča o začetku stečajne-
ga postopka opr. št. St 1/98-12 z dne
11. 5. 1998.

Rg-206777
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00227 z dne 28. 5.
1998 pri subjektu vpisa PRAŠIČEREJSKA
ZADRUGA PODGRAD, z.b.o., sedež: Pod-
grad 38, 9250 Gornja Radgona, pod
vložno št. 1/00025/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predlog za začetek likvi-
dacijskega postopka s temile podatki:

Matična št. 5642191
Vpiše se predlog za začetek postopka

likvidacije, ki ga je pri tem sodišču pod opr.
št. St 4/98 dne 25. 5. 1998 vložila zadruga
sama.

Rg-206780
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00157 z dne 25. 5.
1998 pri subjektu vpisa INGLAR, Podjet-
je za proizvodnjo in prodajo, Gornja
Radgona, d.o.o., sedež: Panonska 23,
9252 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/00561/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:

Matična št. 5400252
Osnovni kapital: 40,000.000 SIT
Ustanovitelj: Lazar Štefan, Radenci, Finž-

garjeva 37, vstop 2. 4. 1990, vložek
40,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 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-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 79 / 26. 11. 1998 / Stran 7315

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; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 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.

Pri dejavnosti pod šifro 51180, Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-206781
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00187 z dne 28. 5.
1998 pri subjektu vpisa DEBOK – podjetje
za trgovino na debelo in drobno, go-
stinstvo in turizem, transport in špedicijo
Kuzma, d.o.o., sedež: Kuzma 47/a, 9263
Kuzma, pod vložno št. 1/01834/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5743699
Sedež: 9263 Kuzma, Kuzma 47/a
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1998:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 1421 Pridobivanje gramoza in
peska; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1760 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izola-
cijska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 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; 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 motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-

tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravilo motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji 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; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 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; 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 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 pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
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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; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 60211 Mestni in primestni potniški pro-
met na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 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 na-
jem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
sko 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.; 90001 Zbi-
ranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;

93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikarskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 7412, Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, družba ne opravlja
revizijske dejavnosti in davčnega svetovanja.

Rg-206782
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01242 z dne 25. 5.
1998 pri subjektu vpisa KOUS, Lesna pro-
izvodnja, trgovina, zastopstva in inženi-
ring, Krog, d.o.o., sedež: Krog, Plečniko-
va 59, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/01911/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala in družbenikov s temile podatki:

Matična št. 5820987
Osnovni kapital: 1,632.047,30
Ustanovitelja: Kous Bojan, Murska So-

bota, Krog, Plečnikova 59, vstop
8. 4. 1992, vložek 358.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Ftičar Vesna, Črenšov-
ci, J. Kramarja 8, vstop 29. 12. 1994, vlo-
žek 1,274.047,30, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kous Bojan, imenovan 8. 4. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-206783
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00434 z dne 25. 5.
1998 pri subjektu vpisa IMO-RENT, Inženi-
ring in konsalting Murska Sobota, d.o.o.,
sedež: Cankarjeva 86, 9000 Murska So-
bota, pod vložno št. 1/01964/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5786967
Sedež: 9000 Murska Sobota, Cankar-

jeva 86
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:

4521 Splošna gradbena dela; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo
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 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, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
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sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 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; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74140, Podjetniško in poslovno svetovanje,
družba ne opravlja arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-206785
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00603 z dne 8. 5.
1998 pri subjektu vpisa FINANDER – trgo-
vina in storitve, d.o.o., sedež: Ulica ob
kanalu 20, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/01212/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in njeno uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5564506
Sedež: 9000 Murska Sobota, Ulica

ob kanalu 20
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1998:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74120, Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, družba ne opravlja

revizijske dejavnosti in davčnega svetova-
nja; pri dejavnosti pod šifro 74140, Podjet-
niško in poslovno svetovanje, pa ne arbitra-
že in posredovanja v pogajanjih med mana-
gerji in delavci.

Rg-206786
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00193 z dne 11. 5.
1998 pri subjektu vpisa FINANDER – trgo-
vina in storitve, d.o.o., sedež: Ulica ob
kanalu 20, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/01212/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št. 5564506
Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1998:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga prede-
lava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali; 1572
Proizvodnja krmil za hišne živali; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 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 popravilo motornih koles; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 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 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;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-

cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
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;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
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 opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.

Rg-206787
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01222 z dne 12. 5.
1998 pri subjektu vpisa BENJAMIN, pre-
vozno podjetje Murska Sobota, d.o.o.,
sedež: Ul. Nikole Tesle 2, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/00387/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5323495
Osnovni kapital: 1,578.855 SIT
Ustanovitelj: Ščap Jožef, Murska Sobo-

ta, Ul. Nikole Tesle 2, vstop 6. 3. 1990,
vložek 1,578.855 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ščap Jožef, imenovan 6. 3. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1998:
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
80410 Dejavnost vozniških šol.

Rg-206788
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00161 z dne 25. 5.
1998 pri subjektu vpisa VALD-ŠIJANEC IN
OSTALI, podjetje za trgovino, proizvod-
njo in svetovanje, d.n.o., sedež: Buče-
čovci 25, 9000 Ljutomer, pod vložno
št. 1/01372/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št. 5602955
Sedež: 9000 Ljutomer, Bučečovci 25
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1998:

2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2852 Splošna mehanična dela;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospo-
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dinjskih aparatov in naprav; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 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; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51180, Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-206789

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s skle-
pom Srg št. 98/00058 z dne 19. 6. 1998 pri
subjektu vpisa TURISTIČNI INFORMATIVNI
URAD MORAVSKE TOPLICE, sedež: Kranj-
čeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice, pod
vložno št. 1/02253/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo imena s temile
podatki:

Matična št. 5956803
Firma: TURISTIČNO-INFORMATIVNI

CENTER MORAVSKE TOPLICE
Skrajšana firma: TIC MORAVSKE TOP-

LICE

Rg-206790

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s skle-
pom Srg št. 98/00270 z dne 19. 6. 1998
pod št. vložka 1/02361/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1305808
Firma: IVR, družba pooblaščenka,

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

govornostjo

Sedež: 9000 Murska Sobota, Arhitek-
ta Novaka 13

Osnovni kapital: 2,758.000 SIT
Ustanovitelji: Juhnov Natalija, Cankova,

Cankova 70, vstop 10. 6. 1998, vložek
84.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Farkaš Geza, Beltinci, Mladinska ulica 6a,
vstop 10. 6. 1998, vložek 322.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Kovač Ludvik, Pro-
senjakovci, Selo 97, vstop 10. 6. 1998, vlo-
žek 126.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Eory Silva, Murska Sobota, Kajuhova
ulica 11, vstop 10. 6. 1998, vložek 112.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Brulc Šiftar
Nataša, Murska Sobota, Prešernova ulica
53, vstop 10. 6. 1998, vložek 84.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Vučko Jožefa,
Lendava, Gaberje 135, vstop 10. 6. 1998,
vložek 112.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Sakač Marija, Murska Sobota, Krog,
Ravenska ulica 10, vstop 10. 6. 1998, vlo-
žek 224.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Beloglavec Dragotin, Murska Sobota,
Rakičan, Cankarjeva ulica 9, vstop 10. 6.
1998, vložek 140.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hanč Janez, Murska Sobota, Čer-
nelavci, Lendavska ulica 30, vstop 10. 6.
1998, vložek 280.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zavašnik Silva, Murska Sobota,
Jakobovo naselje 59, vstop 10. 6. 1998,
vložek 168.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Emri Nevenka, Murska Sobota, Len-
davska ulica 17b, vstop 10. 6. 1998, vložek
210.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Benko Irma, Murska Sobota, Kopitarjeva uli-
ca 5, vstop 10. 6. 1998, vložek 308.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Peček Bo-
jan, Murska Sobota, Ulica Mikloša Kuzmiča
22, vstop 10. 6. 1998, vložek 112.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Horvat Franc,
Murska Sobota, Rakičan, Tomšičeva ulica 8,
vstop 10. 6. 1998, vložek 112.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Gonter Endre,
Murska Sobota, Kopitarjeva ulica 10, vstop
10. 6. 1998, vložek 126.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Votek Janez, Lukovica,
Zgornje Prapreče 2, vstop 10. 6. 1998, vlo-
žek 112.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Jerše Milan, Murska Sobota, Lendav-
ska ulica 19, vstop 10. 6. 1998, vložek
126.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Benko Irma, imenovana 10. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje video zapisov; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih

lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost.

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

Rg-206791
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00522 z dne 15. 6.
1998 pri subjektu vpisa ARCONT, pro-
izvodnja bivalnih enot, d.d., sedež: Ljuto-
merska 29, 9250 Gornja Radgona, pod
vložno št. 1/00765/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št. 5441161
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1998:

6340 Dejavnost drugih prometnih agencij.

Rg-206793
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s skle-

pom Srg št. 98/00203 z dne 15. 6. 1998
pri subjektu vpisa ŠTOKAR, Export-Import,
d.o.o., sedež: Tropovci, Obrtniška ul. 1,
9251 Tišina, pod vložno št. 1/02207/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št. 5907802
Sedež: 9251 Tišina, Tropovci, Obrt-

niška ul. 1
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 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; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 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.

Rg-206794
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00369 z dne 29. 5.
1998 pri subjektu vpisa INOKS, podjetje
za trženje in proizvodnjo, d.o.o., sedež:
Černelavci, Gorička 150, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/00422/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbene pogodbe in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št. 5343879
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1998:

4521 Splošna gradbena dela; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4545
Druga zaključna gradbena dela.
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NOVA GORICA

Rg-204270
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00271 z dne 10. 4. 1998
pri subjektu vpisa AL.AN TRADE, trgovina
in storitve, d.o.o., Ravnica, sedež: Rav-
nica 12, 5251 Grgar, pod vložno
št. 1/03030/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, izstop družbenika, povečanje
kapitala in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5755298
Firma: ES GORICA, Energetski siste-

mi, d.o.o.
Skrajšana firma: ES GORICA, d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, C.

Goriške fronte 46
Osnovni kapital: 2,440.000 SIT
Ustanoviteljica: Rijavec Darja, Nova Go-

rica, Trubarjeva 8, vstop 23. 5. 1994, vlo-
žek 2,440.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Keber Miran, izstop 23. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-

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

Rg-205562
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00345 z dne 12. 5. 1998
pod št. vložka 1/03815/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1300261
Firma: FINNET, Finančne in ekonom-

ske storitve, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: FINNET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Tolmin-

skih puntarjev 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Toplikar Zorn Ksenija,

Šempeter pri Gorici, Obmejna cesta 58,
vstop 29. 4. 1998, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Trošt Niko, Aj-
dovščina, Žapuže 16, vstop 29. 4. 1998,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Toplikar Zorn Ksenija, imenovana
29. 4. 1998, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Trošt Niko, imenovan 29. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1998:
65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično 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;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 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.

Rg-205587

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00365 z dne 29. 5. 1998
pri subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRIKA
AVTO DELI, d.o.o., Bovec, sedež: Indu-
strijska cona 3, 5230 Bovec, pod vložno
št. 1/02607/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča izbris zaznambe zastavne pravi-
ce na poslovnem deležu s temile podatki:

Matična št.: 5657512
Izbris zastavne pravice na poslovnem de-

ležu družbe vpisane dne 10. 1. 1996,
št. Srg 653/95.

Rg-205590
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00220 z dne 29. 5. 1998
pri subjektu vpisa PREVOZ, Cestnopro-
metno podjetje, d.d., Tolmin, sedež: Po-
ljubinj 89f, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/01723/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo pooblastil zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5499895
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Taljat Radovan, Most na Soči, Most
na Soči 95, razrešen 15. 12. 1997 ter dne
16. 12. 1997 ponovno imenovan za direk-
torja. Uprava mora pridobiti soglasje nad-
zornega sveta za naslednje vrste poslov:
pridobivanja ali odtujevanje sredstev večje
vrednosti; investicije večje vrednosti; naje-
manje kreditov večje vrednosti; podelitev
prokure; ustanavljanje ali ukinjanje podruž-
nic ali družb.

Za večjo vrednost se šteje znesek, ki
presega 10 % vrednosti revaloriziranega os-
novnega kapitala družbe.

Rg-206905
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00408 z dne 2. 6. 1998
pri subjektu vpisa BELA, Podjetje za turi-
zem, gostinstvo in trgovino Idrija, d.o.o.,
sedež: Ulica Sv. Barbare 9, 5280 Idrija,
pod vložno št. 1/02236/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča dopolnitev dejavnosti
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5782309
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1998:

80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 91330
Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 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.; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-206923

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00610 z dne 10. 6. 1998
pri subjektu vpisa KAL, Proizvodnja in tr-
govina, Šempeter pri Gorici, d.o.o., se-
dež: Prekomorskih brigad 30a, 5290
Šempeter pri Gorici, pod vložno
št. 1/01824/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev akta in kapitala z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in skrajšane firme, spremembo se-
deža, izstop in vstop družbenika ter spre-
membo pooblastil zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5521246
Firma: KAL, Proizvodnja in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: KAL, d.o.o.
Sedež: 5290 Nova Gorica, Cankarje-

va 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Makovec Katarina, Nova

Gorica, Cankarjeva 5, vstop 26. 12. 1990,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
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govarja; Grosso Lorenzo Gorizia (Italia), Lun-
go Isonzo Argentina N.65, vstop 31. 12.
1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Fajdiga Aljoša, izstop 31. 12.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
kovec Katarina, razrešena 31. 12. 1994 kot
v.d. direktorice in imenovana za direktori-
co, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-206928
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00406 z dne 11. 6. 1998
pri subjektu vpisa DVA B, Podjetje za pro-
izvodnjo lesnih izdelkov, Medana, d.o.o.,
sedež: Medana 21a, 5212 Dobrovo, pod
vložno št. 1/01919/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo imena fir-
me, skrajšane firme, sedeža, sprmembo
družbenikov, uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5536103
Firma: DVA S, Trgovina in proizvod-

nja, d.o.o.
Skrajšana firma: DVA S, d.o.o.
Sedež: 5212; Dobrovo, Medana 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Bužinel Suzana, izstop

18. 5. 1998; Bužinel Simon, Dobrovo, Me-
dana 21, vložek 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Rusjan Marijan, Dobro-
vo, Plešivo 1, vstop 18. 5. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bužinel Suzana, razrešena 18. 5.
1998 kot v.d. direktorice; direktor Rusjan
Marijan, imenovan 18. 5. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
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 kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja su-
rovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 1543 Pro-
izvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja slad-
korja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja
testenin; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvod-

nja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 1600 Proizvodnja tobač-
nih izdelkov; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na 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, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 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, 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 plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-

nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, 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 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;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 60213 Dejavnost žičnic,
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vlečnic; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7482 Pakiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-206933

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00490 z dne 17. 6. 1998
pri subjektu vpisa VIČIŠKA, d.o.o., trgovi-
na Nova Gorica, sedež: Med ogradami
12, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02334/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev akta in kapitala z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, skrajšane firme, vstop in izstop
družbenikov, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5618401
Firma: VIČIŠKA, d.o.o., trgovina
Skrajšana firma: VIČIŠKA, d.o.o.
Sedež: 5250 Solkan, Med ograda-

mi 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Humar Franc, izstop

27. 12. 1994; Vičiška Dolores, Solkan,
Med ogradami 12, vstop 27. 12. 1994, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Vičiški Perica, Skopje (Rep. Makedo-
nija), Bul. Jane Sandanski 88/4-5, vstop
27. 12. 1994, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Humar Franc, razrešen 27. 12.
1994; direktorica Vičiška Dolores, imeno-
vana 27. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-

govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-206938
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00380 z dne 17. 6. 1998
pri subjektu vpisa KALPO, Proizvodnja
obutve, d.o.o., Kal nad Kanalom, sedež:
Kal nad Kanalom, 5214 Kal na Kana-
lom, pod vložno št. 1/03609/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5947324
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Česnik Nada, Kal nad Kanalom,
Kal nad Kanalom 139, razrešena 5. 5.
1998 in ponovno imenovana 6. 5. 1996
zastopa družbo brez omejitev. Soglasje nad-
zornega sveta je potrebno za pomembnejše
poslovne odločitve in posle, zlasti pa za na-
kup in obremenitev nepremičnin, nakup
strojev, naprav in ostalih premičnin, ki so
potrebni za opravljanje gospodarske dejav-
nosti družbe, za najetje kredita, sklepanje
pogodb o poslovnem sodelovanju, če vred-
nost posla presega 1,000.00 SIT.

Rg-206940
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00402 z dne 28. 6. 1998
pri subjektu vpisa ŠAMPIONKA, d.d., Druž-
ba za proizvodnjo pralnih in čistilnih
sredstev ter prehrambenih proizvodov,
sedež: Bukovica 47a, 5292 Renče, pod
vložno št. 1/00192/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predložitev zapisnika
skupščine in spremembo statuta z dne
29. 5. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5066549.

Rg-206947
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00672 z dne 22. 6. 1998
pri subjektu vpisa EURO.TEX.IM., trgovi-
na, zastopstva in proizvodnja, d.o.o., Pr-
vačina, sedež: Prvačina 76e, 5294 Dorn-
berk, pod vložno št. 1/01255/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5408725
Firma: PROMEDICA, Medicina, orto-

pedija in šport, d.o.o., Prvačina
Skrajšana firma: PROMEDICA, d.o.o.,

Prvačina
Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1998:

5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi

izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 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; 6312 Skla-
diščenje; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe.

Rg-206948

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00441 z dne 23. 6. 1998
pri subjektu vpisa BRUMAT, Trgovina in
promet Vrtojba, d.o.o., sedež: 9. septem-
ber 48, Vrtojba, 5290 Šempeter, pod
vložno št. 1/00986/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5380448
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Brumat Silvester, Šempe-

ter, 9. septembra 48, vstop 3. 6. 1990, vlo-
žek 1,680.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Brumat Leonora, Šempeter, 9. sep-
tembra 48, vstop 21. 4. 1994, vložek
420.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2940 Proizvodnja obdelovanih strojev;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 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
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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;
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; 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
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 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; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-206952
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00422 z dne 24. 6. 1998
pod št. vložka 1/03832/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1306685
Firma: SUNNYVIT MANXHUKA & CO.,

Podjetje za posredništvo, trgovino, sto-
ritve, gradbeništvo in turizem, d.n.o., Tol-
min

Skrajšana firma: SUNNYVIT MANXHU-
KA & Co., d.n.o., Tolmin

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 5220 Tolmin, Prešernova 2
Ustanovitelja: Manxhuka Xhavit in Manx-

huka Remzi, oba Suva Reka, Samodraža,
vstopila 28. 5. 1998, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Manxhuka Xhavit, imenovan 28. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Manxhuka Remzi, imenovan 28. 5.
1998, in je izvzet od vodenja poslov.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo 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 pi-
jačami; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 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.

Rg-206954
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00379 z dne 24. 6. 1998
pri subjektu vpisa AVTOPREVOZ TOLMIN,
cestnoprometno podjetje, d.o.o., Tol-
min, sedež: Poljubinj 89f, 5220 Tolmin,
pod vložno št. 1/02558/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka, člane nadzornega sveta in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5637384
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Taljat Radovan, Most na Soči, Most
na Soči 95, razrešen 12. 5. 1998 kot v.d.
direktorja in ponovno imenovan za v.d. di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
zastopnica Rajh Žunko Ava, razrešena
12. 5. 1998 kot vodja prodajno prometne-
ga sektorja.

Člani nadzornega sveta: Hvala Marko,
Žgavc Stanko in Kumar Jožica, vsi vstopili
12. 5. 1998.

Rg-206955
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00447 z dne 24. 6. 1998
pri subjektu vpisa T – GRAD, Gradbeniš-
tvo, zaključna dela, storitve, d.o.o., se-
dež: Vrtojbenska cesta 71, 5290 Šem-
peter pri Gorici, pod vložno
št. 1/03703/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1197576
Sedež: 5000 Nova Gorica, Soška ce-

sta 17.

Rg-206956
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00445 z dne 26. 6. 1998
pri subjektu vpisa GO AVTO, Podjetje za
transportne in agencijske storitve,
d.o.o., sedež: Klementa Juga 7, 5250
Solkan, pod vložno št. 1/02675/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5679141
Ustanovitelj: Torbica Milan, izstop 19. 6.

1998; Torbica Tadej, Nova Gorica, Grčna
6a, vstop 19. 6. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Torbica Milan, razrešen 19. 6. 1998;
direktor Torbica Tadej, imenovan 19. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-206957
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00446 z dne 26. 6. 1998
pri subjektu vpisa AKVIZIT, Posredovanje
prevoza in tovora, d.o.o., sedež: Klemen-
ta Juga 7, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00455/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5317274
Ustanoviteljica: Torbica Milan, izstop

19. 6. 1998; Torbica Aleksandra, Nova
Gorica, Grčna 6a, vstop 19. 6. 1998, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Torbica Milan, razrešen 19. 6. 1998;
direktor Torbica Tadej, Nova Gorica, Grčna
6a, imenovan 19. 6. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-206958
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00437 z dne 29. 6. 1998
pri subjektu vpisa ISKRA AVTO-
ELEKTRIKA, d.d., sedež: Polje 15, 5290
Šempeter pri Gorici, pod vložno
št. 1/00051/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5045410
Osnovni kapital: 3.216,626.000 SIT.

Rg-206960
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00460 z dne 30. 6. 1998
pri subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRIKA
AVTO DELI, d.o.o., Bovec, sedež: Indu-
strijska cona 3, 5230 Bovec, pod vložno
št. 1/02607/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča vstop družbenika in povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5657512
Osnovni kapital: 278,169.000 SIT
Ustanovitelja: Nova kreditna banka Mari-

bor, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, vstop
17. 2. 1998, vložek 84,118.456,40 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Iskra Avtoelek-
trika, d.d., Šempeter, Vrtojbenska 62, vstop
29. 7. 1992, vložek 194.050.543,60 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.
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PTUJ

Rg-206441
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00116 z dne 29. 5. 1998 pri
subjektu vpisa JERUZALEM ORMOŽ, Go-
stinstvo, d.d., sedež: Vrazova ulica 5,
2270 Ormož, pod vložno št. 1/02203/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, zastopnikov,
članov nadzornega sveta in statuta z dne
14. 1. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5098602
Firma: JERUZALEM ORMOŽ TRGO-

VINA, GOSTINSTVO, TURIZEM, d.d.
Skrajšana firma: JERUZALEM ORMOŽ

TGT, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-

polovec Miran, razrešen 23. 3. 1998 kot
v.d. direktorja; direktor Viher Ivan, Središče
ob Dravi, Breg 31, imenovan 23. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bombek Milica,
Horvat Avgust in Meško Janez, izstopili
14. 1. 1998 ter Visenjak Franc, Gulič De-
jan in Marčec Drago, vstopili 14. 1. 1998.

Rg-206446
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00037 z dne 2. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa BIO-NOTA, proizvodnja in pro-
daja naravne prehrane, d.o.o., sedež: Ve-
lika Varnica 99, 2285 Zgornji Leskovec,
pod vložno št. 1/04420/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, družbenikov, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe z dne 6. 2.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5531497
Firma: BRASCO, proizvodnja in pro-

daja pijač, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BRASCO, d.o.o.
Sedež: 2250 Ptuj, Ulica Jožefe Lac-

ko 33
Ustanovitelj: Novak Olga, izstop 5. 2.

1998; Krajnc Darko, Ptuj, Ulica Jožefe Lac-
ko 33, vstop 5. 2. 1998, vložek 897.613
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Olga, razrešena 5. 2.
1998; direktor Krajnc Darko, imenovan
5. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 1512 Proizvodnja in konzerviranje pe-
rutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-

izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;

5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
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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.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73103 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju kmetijstva in sorod-
nih dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 – po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., družba opravlja vse,
razen “posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro J
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, družba opravlja
samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 – računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti.

Rg-206454
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00020 z dne 8. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa GEMON, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., sedež: Spuhlja 88b,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/08139/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5888468
Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1998:

01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 17400 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 17510 Proizvod-
nja preprog in talnih oblog; 17520
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
17530 Proizvodnja netkanih tekstilij in iz-
delkov iz njih, razen oblačil; 17540 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 18300
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 19100 Strojenje in dodela-
va usnja; 19300 Proizvodnja obutve; 25110
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 25210 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 25220 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 27100 Proizvod-
nja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 27210 Proizvodnja litoželeznih ce-
vi; 27220 Proizvodnja jeklenih cevi; 27310
Hladno vlečenje; 27320 Hladno valjanje oz-
kega traku; 27330 Hladno profiliranje;
27340 Vlečenje žice; 27350 Druga primar-
na predelava železa, jekla; proizvodnja fe-
rozlitin zunaj standardov ECSC; 27410 Pro-
izvodnja plemenitih kovin; 27420 Proizvod-
nja aluminija; 27430 Proizvodnja svinca,
cinka in kositra; 27440 Proizvodnja bakra;
27450 Proizvodnja drugih neželeznih ko-
vin; 27510 Litje železa; 27520 Litje jekla;
27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 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; 28740 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-

kov, d.n.; 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; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51350 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 51390 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Tr-
govina 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; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473
Dejavnost papirnic; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
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ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 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; 63300 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 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;
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.; 92330 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 – po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, družba opravlja vse razen
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pri dejavnosti pod šifro K 74.120 –
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, družba
opravlja vse razen revizijske dejavnosti.

Rg-206455
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00148 z dne 8. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa TEHCENTER, trgovina, pro-
izvodnja, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o.,
sedež: Štuki 1, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/01071/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5304768
Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1998:

2811 Proizivodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja druge-

ga orodja; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z

gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 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; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-207426
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00046 z dne 19. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ČEVLJARSTVO KIDRI-
ČEVO, proizvodnja, trgovina in storite,
d.o.o., sedež: Kopališka 3, 2325 Kidri-
čevo, pod vložno št. 1/00055/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov, tipa zastopnika, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5071704000
Osnovni kapital: 12,313.000 SIT
Ustanovitelji: Čevljarstvo Kidričevo, p.o.,

izstop 12. 3. 1997; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vložek
1,231.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložek
1,231.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, Ljubljana, Dunajska 160, vložek
3,149.000 SIT, Cvetko Marija, Ptuj, Spuh-
lja 74, vložek 245.000 SIT, Horvat Janez,
Ptuj, Ulica Jožefe Lackove 45, vložek
80.000 SIT, Horvat Majda, Ptuj, Spuhlja
66b, vložek 233.000 SIT, Hvalec Slavica,
Ptuj, Gregorčičev drevored 2, vložek
360.000 SIT, Jurančič Aleš, Rače, Ješenca
2b, vložek 5.000 SIT, Jurančič Janja, Ra-
če, Ješenca 2b, vložek 7.000 SIT, Juran-
čič Nada, Rače, Ješenca 2b, vložek
3,834.000 SIT, Jurančič Vladimir, Rače,
Ješenca 2b, vložek 5.000 SIT, Kirbiš Aleš,
Kidričevo, Kungota pri Ptuju 150, vložek
30.000 SIT, Kirbiš Angela, Kidričevo, Kun-
gota pri Ptuju 150, vložek 286.000 SIT,
Kirbiš Milan, Kidričevo, Kungota pri Ptuju
150, vložek 122.000 SIT, Kirbiš Pavlina,
Kidričevo, Kungota pri Ptuju 150, vložek
30.000 SIT, Lačen Jernej, Kidričevo, Kun-
gota pri Ptuju 48, vložek 61.000 SIT, La-
čen Maja, Kidričevo, Kungota pri Ptuju 48,
vložek 61.000 SIT, Lačen Maksimiljan, Ki-
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dričevo, Kungota pri Ptuju 48, vložek
183.000 SIT, Lačen Milica, Kidričevo, Kun-
gota pri Ptuju 48, vložek 263.000 SIT, Lam-
pret Franc, Stoperce, Grdina 35, vložek
71.000 SIT, Majcen Marija, Ptuj, Volkmer-
jeva cesta 11, vložek 513.000 SIT, Rašl
Valerija, Ptuj, Žabjek 26, vložek 80.000 SIT,
Šalamun Lidija, Majšperk, Breg 59, vložek
233.000 SIT, vsi vstopili 12. 3. 1997, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Nada Jurančič, razrešena 12. 3.
1997 in imenovana za zastopnico, ki zasto-
pa družbo kot začasno poslovodstvo – di-
rektorica brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1998:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1910 Stroje-
nje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5170 Druga tr-
govina 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; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
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; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843

Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 – raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, družba opravlja
vse dejavnosti, razen opravljanja revizijske.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LPS
1088/2035-GV z dne 12. 5. 1998.

Rg-207427
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00178 z dne 19. 6. 1998 pri
subjektu vpisa VERITAS, Vinska akademi-
ja, d.d., sedež: Slomškova 3, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/09416/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža
družbe, osnovnega kapitala, nadzornega
sveta in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 587173500
Sedež: 2250 Ptuj, Grajska ulica 2
Osnovni kapital: 35,520.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Resnik Branko,

Hlede Vera, Gašparin Branko, Močivnik
Marjan in Zajec Božidar, vsi izstopili 4. 5.
1998 ter Branko Resnik, Toplek Danilo in
Žnidaršič Janez, vsi vstopili 4. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
15910 Proizvodnja žganih pijač; 15920
Proizvodnja etilnega alkohola; 15930 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 15950 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 15960
Proizvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 21110 Proizvodnja vlak-
nin; 21120 Proizvodnja papirja in kartona;
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; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 22140 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 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
računalniških zapisov; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51120 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no 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; 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; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 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; 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.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
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Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71402
Dejavnost videotek; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 72600 Druge računalniške dejavno-
sti; 73201 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje
s holding družbami; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 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; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 – ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti,davčno svetovanje, družba opravlja
vse razen revizijske dejavnosti; pri dejavno-
sti pod šifro G 51.180 – posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., družba opravlja vse razen farmacevt-
skih izdelkov.

Rg-207429
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00175 z dne 18. 6. 1998 pri
subjektu vpisa KOMUNALNO PODJETJE
ORMOŽ, d.d., sedež: Kerenčičev trg 11,
2270 Ormož, pod vložno št. 1/00211/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo tipa in pooblastil zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5073049
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Maj-

cen Pavla, Sveti Tomaž, Rakovci 43, razre-
šena 15. 7. 1997 kot predsednica začasne
uprave in imenovana za predsednico upra-
ve, ki zastopa družbo skupno z ostalima
dvema članoma uprave; članica uprave Vo-
čanec Milka, Ormož, Ulica dr. Ozvalda 15,
razrešena 15. 7. 1997 in ponovno imeno-
vana za članico uprave, ki zastopa družbo
skupno z ostalima dvema članoma uprave;
član uprave Obran Milan, Ptuj, Rimska
ploščad 10, razrešen 15. 7. 1997 in po-
novno imenovan za člana uprave, ki zastopa
družbo skupno z ostalima dvema članoma
uprave.

Rg-207430
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00181 z dne 18. 6. 1998 pri
subjektu vpisa PETOVIA AVTO, trgovina
in storitve, d.d., sedež: Ormoška 23,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/00894/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika in tipa zastopanja s temile
podatki:

Matična št.: 5037719
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Šuman Janko, razrešen 22. 1.
1998; član uprave Zajšek Jože, razrešen
22. 1. 1998; Bezjak Janko, Ptuj, Languso-
va ulica 24, razrešen 28. 5. 1998 kot pred-
sednik uprave in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-207434

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00165 z dne 23. 6. 1998 pod
št. vložka 1/09594/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1305646
Firma: E & K & S, proizvodnja žganih

pijač in sokov, d.o.o.
Skrajšana firma: E & K & S, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Mlinska 1a
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelj: Perger Daniel, Videm pri

Ptuju, Videm pri Ptuju 12, vstop 20. 5.
1998, vložek 2,200.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Perger Daniel, imenovan 20. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15330 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15910 Proizvodnja žga-
nih pijač; 15930 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 15940 Proizvodnja vina iz drugega sad-
ja; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51130 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih

izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51310 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 51390 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52630 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 – po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelov, d.n., družba opravlja vse ra-
zen farmacevtskih izdelkov.

Rg-207435
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00121 z dne 24. 6. 1998 pri
subjektu vpisa KMETIJSKI KOMBINAT
PTUJ, p.o., sedež: Muzejski trg 2, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/00499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, osnovni
kapital, spremembo družbenikov, zastopni-
kov, člane nadzornega sveta, spremembo
dejavnosti, uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter omejitev pooblastil za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5150167
Firma: KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ,

poljedelstvo, govedoreja, prašičereja,
proizvodnja krmil, vinarstvo, trgovina, d.d.

Skrajšana firma: KMETIJSKI KOMBI-
NAT PTUJ, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 2.531,109.000 SIT
Ustanovitelji: Občinski ljudski odbor Ptuj,

izstop 27. 11. 1997; Slovenski odškodnin-
ski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložek
195,478.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska
56, vstop 27. 11. 1997, vložek
440,475.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Slovenska razvojna družba, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 160, vstop 27. 11. 1997,
vložek 395,487.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 27. 11. 1997, vložili 29,488.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo; upravi-
čenci interne razdelitve, vstopili 27. 11.
1997, vložili 417,527.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo; upravičenci javne pro-
daje, vstopili 27. 11. 1997, vložili
982,542.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; zadružni upravičenci vstopili 27. 11.
1997, vložili 70,112.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Erlač Alojz, Ptuj, Orešje 125, razre-
šen 27. 11. 1997 in imenovan za general-
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nega direktorja začasne uprave, ki zastopa
družbo brez omejitev; Magdalenc Marija,
razrešena 27. 11. 1997; Kolar Srečko, raz-
rešen 27. 11. 1997.

Člani nadzornega sveta: dr. Bohinc Ra-
doslav, Horvat Branko, Jarc Alojz, dr. Re-
povž Leon, mag. Toplek Danilo, Silak Franc
in Vratič Milan, vsi vstopili 27. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01230 Reja prašičev; 01300 Me-
šano kmetijstvo; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za živi-
norejo, razen veterinarskih storitev; 15320
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
15330 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 15610 Mlinarstvo; 15620
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
15710 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 15720 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 15870 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 15910 Pro-
izvodnja žganih pijač; 15930 Proizvodnja
vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 15950 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 15980 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 22330 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 26400 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 26610 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45320 Izolacijska dela;
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; 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; 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; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 51430 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 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; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;

63120 Skladiščenje; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70100 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 71320 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 71330 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 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; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 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; 74820 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.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85200 Veterinarstvo; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 – po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., družba opravlja vse,
razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pri dejavnosti pod šifro 67.130 –
pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, družba opravlja samo de-
javnost zastavljalnic in menjalnic; pri dejav-
nosti pod šifro K 74.120 – računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje, družba opravlja vse, razen
opravljanja revizijske dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LPS 1434/955-BR z dne 8. 5. 1998.

Rg-207436
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00062 z dne 1. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA JERUZALEM, p.o., sedež: Ptuj-
ska cesta 12, 2270 Ormož, pod vložno
št. 4/00002/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5221943
Ustanoviteljica: Vinogradniška zadruga

Ormož, z.o.o., Ormož, Vinarska ulica 13,
vstop 23. 1. 1996, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Filipič Ivanka, Središče ob Dravi,
Obrež 98, imenovana 27. 8. 1991, zasto-
pa kot vodja službe, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:
65122 Dejavnost hranilnic; 67130 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Rg-207438
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00047 z dne 2. 7. 1998 pod št.
vložka 1/09595/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270613
Firma: SIMAN FRS, finančno računo-

vodske storitve in podjetniško svetova-
nje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Osojnikova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Horvat Vida, Ptuj, Poljska

cesta 2, vstop 5. 2. 1998, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Zajšek
Špelca, Ptuj, Osojnikova cesta 21, vstop
5. 2. 1998, vložek 600.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Jakolič Danica, Ptuj,
Krčevina pri Ptuju 71a, vstop 5. 2. 1998,
vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Černivec Ana, Cirkulane, Brezovec
28, vstop 5. 2. 1998, vložek 75.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Zelenko Alen-
ka, Ptuj, Krčevina pri Vurbergu 23, vstop
5. 2. 1998, vložek 75.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; SIMAM, podjetniško
svetovanje, revizija, računalniški inženiring,
d.o.o., Ptuj, Osojnikova cesta 3, vstop 5. 2.
1998, vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica, Zajšek Špelca, imenovana 5. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Horvat Vida, imenovana 5. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
01420 Storitve za živinorejo, razen veteri-
narskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1512 Proizvodnja in konzervira-
nje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;

1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 1711 Priprava in pre-
denje vlaken bombažnega tipa; 1712 Pri-
prava in predenje mikanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1713 Priprava in predenje če-
sanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Pri-
prava in predenje vlaken lanenega tipa;
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umet-
ne filamentne preje; 1716 Proizvodnja ši-
valnih sukancev; 1717 Priprava in predenje
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 preje;
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 perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
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; 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; 2411 Proizvodnja tehničnih
plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmen-
tov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja dru-
gih organskih osnovnih kemikalij; 2415 Pro-
izvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416

Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obli-
ki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka
v primarni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fo-
tografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja ne-
posnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavlja-
nje 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;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
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elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 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; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522

Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s

trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 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-
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nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem;  71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-

nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521 De-
javnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in ži-
valskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 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; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna go-
spodinjstva z zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 – po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., družba opravlja vse
razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pri dejavnosti pod šifro J 67.13 –
pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, družba opravlja samo de-
javnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejav-
nosti pod šifro K 74.12 – računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje, družba opravlja vse razen
revizijske dejavnosti.

Rg-207452
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00111 z dne 1. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa SIMAM, podjetniško svetova-
nje, revizija, računalniški inženiring,
d.o.o., sedež: Trstenjakova 2, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/01844/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, družbenikov, poslovnih deležev, za-
stopnikov, dejavnosti, družbene pogodbe z
dne 26. 3. 1998 in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5348625
Firma: SIMAM, podjetniško svetova-

nje, računalniški inženiring in trgovina,
d.o.o.

Sedež: 2250 Ptuj, Osojnikova 3
Ustanovitelja: Ravnjak Karel, izstop

26. 3. 1998; Berger Sonja, izstop 26. 3.
1998; Prelog Mirko, Markovci, Sobetinci
16a, vstop 2. 2. 1990, vložek 2,119.600
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Bernhard
Zdenko, Ptuj, Ulica Lackove čete 37, vstop
2. 2. 1990, vložek 1,589.700 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prelog Mirko, razrešen 1. 5. 1995;
direktor Bernhard Zdenko, imenovan 1. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;

50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila 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
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stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 – po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., družba opravlja vse
razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pri dejavnosti pod šifro J 67.130
pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, družba opravlja samo de-
javnost zastavljalnic in menjalnic; pri dejav-
nosti pod šifro K 74.120 – računovodske,

knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje, družba opravlja vse razen
opravljanja revizijske dejavnosti.

Rg-207454
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00101 z dne 9. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa LABOD DELTA, konfekcija,
d.o.o., sedež: Dornavska cesta 6, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/09532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5944252
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Gaiser Cvetka, razrešena 6. 3.
1998; direktorica Križovnik Hermina, Ju-
rovski dol, Jurovski dol 62, imenovana 6. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-207456
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00208 z dne 10. 7. 1998 pri
subjektu vpisa SAVA GUMARNA, proizvod-
nja gumeno tehničnih izdelkov, d.o.o.,
sedež: Ormoška cesta 33a, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/09500/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča predlog in sklep za
začetek stečajnega postopka, spremembo
firme in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5925240
Firma: SAVA GUMARNA, proizvodnja

gumeno tehničnih izdelkov, d.o.o. – v
stečaju

Skrajšana firma: SAVA GUMARNA,
d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štros Saša, razrešen 8. 7. 1998; ste-
čajni upravitelj Marinič Ignac, Maribor, Par-
tizanska 3-5, imenovan 8. 7. 1998.

Vpiše se predlog za začetek stečajnega
postopka, ki ga je pri Okrožnem sodišču na
Ptuju pod oprav. št. St 13/98 dne 2. 7.
1998 vložila predlagateljica SAVA
GUMARNA, proizvodnja gumeno tehničnih
izdelkov, d.o.o., Ormoška cesta 33, Ptuj.

 SLOVENJ GRADEC

Rg-206143

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00041 z dne 15. 5.
1998 pod št. vložka 1/09585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo in pravne po-
sledice lastninskega preoblikovanja s temi-
le podatki:

Matična št.: 1270800
Firma: VP RADLJE OB DRAVI, veteri-

narska postaja, d.o.o.
Skrajšana firma: VP RADLJE OB DRAVI,

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

govornostjo
Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Ko-

roška cesta 49
Osnovni kapital: 12,940.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 570.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Gregorčičeva 25, vložek 570.000 SIT, Slo-
venska razvojna družba, Ljubljana, Kotniko-

va 28, vložek 5,300.000 SIT, Puhr Viktor,
Radlje ob Dravi, Pri skali 19, vložek
810.000 SIT, Garmut Slavko, Radlje ob
Dravi, Partizanska 12, vložek 740.000 SIT,
Pečnik Boris, Ravne na Koroškem, Čečov-
je 3, vložek 130.000 SIT, Mori Ivana, Rav-
ne na Koroškem, Tolsti vrh 101, vložek
210.000 SIT, Ledinek Simona, Ravne na
Koroškem, Čečovje 24, vložek 100.000
SIT, Pori Nežka, Prevalje, Na produ 43,
vložek 40.000 SIT, Pori Mojca, Prevalje,
Na produ 43, vložek 40.000 SIT, Pori
Urška, Prevalje, Na produ 43, vložek
40.000 SIT, Pori Pavel, Prevalje, Na produ
43, vložek 40.000 SIT, Hafner-Lorenci Dra-
gica, Mežica, Lom 4, vložek 140.000 SIT,
Lorenci Matej, Mežica, Lom 4, vložek
40.000 SIT, Lorenci Andrej, Mežica, Lom
4, vložek 40.000 SIT, Puhr Marija, Radlje
ob Dravi, Pri skali 19, vložek 340.000 SIT,
Garmut Marija, Radlje ob Dravi, Partizanska
12, vložek 240.000 SIT, Pori Frančiška,
Prevalje, Na produ 43, vložek 120.000 SIT,
Boštjan Franc, Ravne na Koroškem, Jane-
če 38, vložek 160.000 SIT, Cigala Borut,
Dravograd, Meža 156, vložek 50.000 SIT,
Cigala Anja, Dravograd, Meža 156, vložek
90.000 SIT, Kosjek Bogdan, Lovrenc na
Pohorju, Puša 34, vložek 1,210.000 SIT;
Praprotnik Andrej, Radlje ob Dravi, Razgled-
na ulica 38, vložek 1,750.000 SIT, Wank-
muller Tomo, Vuzenica, Pod Gradom 26,
vložek 170.000 – vstopili 23. 10. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Praprotnik Andrej, imenovan 23. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1998:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0142 Storitve za živinorejo, razen
veterinarskih storitev; 2215 Drugo založniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debe-
lo z živimi živalmi; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8520 Ve-
terinarstvo.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488, “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.”, družba opravlja vse, razen “z
orožjem in strleivom”, pri dejavnosti pod ši-
fro 74.12, “Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
družba opravlja vse, razen “revizijske dejav-
nosti”.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije R Slovenije za pre-
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strukturiranje in privatizacijo, št. LP
01383/02072-1998/BJ, z dne 20. 1. 1998.

Na podlagi Akta o lastninskem preobli-
kovanju z dne 23. 10. 1997 se del Ko-
roškega veterinarskega zavoda, p.o., Dra-
vograd (reg. vl. 1/00802-00) preoblikuje v
družbo z omejeno odgovornostjo. Preobli-
kovanje vpisano v sodni register s sklepom
Srg 98/00041, dne 15. 5. 1998.

Rg-206207

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00174 z dne 29. 6.
1998 pri subjektu vpisa VITA-MER, podjet-
je za elektronske meritve in ekonomske
storitve, d.o.o., sedež: Pod Perkolico 52,
2360 Radlje ob Dravi, pod vložno
št. 1/03125/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, družbenikov, poslovnih deležev in druž-
beno pogodbo s temile podatki:

Matična št.: 5424046
Firma: BARTER-ŽORŽ, podjetje za po-

sredovanje ekonomskih in barterskih
storitev, d.o.o.

Skrajšana firma: BARTER-ŽORŽ, d.o.o.
Ustanovitelji: Žorž Zmago, Radlje ob Dra-

vi, Pod Perkolico 52, vstop 17. 10. 1990,
vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Žorž Valerija, Radlje ob Dravi, Pod
Perkolico 52, vstop 7. 4. 1998, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Žorž Nina, Radlje ob Dravi, Pod Perkolico
52, vstop 7. 4. 1998, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Družbeniki dne 22. 6. 1998 sprejmejo
družbeno pogodbo, ki v celoti nadomesti
akt o ustanovitvi z dne 4. 12. 196.

Rg-206209
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00430 z dne 24. 6.
1998 pri subjektu vpisa RUDNIK MEŽICA,
PECA COMMERCE, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Polena 8, 2392 Mežica,
pod vložno št. 1/03251/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
skrajšane firme, naslova, osnovnega kapita-
la, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5167183
Firma: PECA COMMERCE, trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PECA COMMERCE,

d.o.o.
Sedež: 2392 Mežica, Ob Šumcu 9
Osnovni kapital: 8,548.000 SIT
Ustanovitelji: Rudniki svinca in topilnica

Mežica, TOZD blagovni promet, n.so.o., iz-
stop 3. 10. 1997; Rudnik Mežica, d.o.o.,
izstop 3. 10. 1997; Slovenski odškodnin-
ski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
716.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vložek 716.000 SIT, Slo-
venska razvojna družba, Ljubljana, Dunaj-
ska 160, vložek 1,432.000 SIT, Vidmar
Drago, Mežica, Leška cesta 2, vložek
282.000 SIT, Benko Ivanka, Črna na Ko-
roškem, Žerjav 40, vložek 282.000 SIT,
Dragič Lazar, Črna na Koroškem, Žerjav

kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
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;

68, vložek 282.000 SIT, Fajmut Andreja,
Črna na Koroškem, Center 8a, vložek
282.000 SIT, Obretan Hermina, Črna na
Koroškem, Center 21b, vložek 282.000
SIT, Obretan Jože, Črna na Koroškem, Cen-
ter 21b, vložek 282.000 SIT, Ovčar Mar-
jan, Mežica, Leška cesta 3, vložek 282.000
SIT, Perčič Verena, Mežica, Polena 15, vlo-
žek 282.000 SIT, Piko Ivana, Prevalje, Ob
Meži 16, vložek 282.000 SIT, Podgoršek
Jožef, Črna na Koroškem, Žerjav 71, vlo-
žek 56.000 SIT, Podovšovnik Rajko, Črna
na Koroškem, Rudarjevo 23a, vložek
282.000 SIT, Rigelnik Ana, Mežica, Leška
cesta 5, vložek 282.000 SIT, Ritonja Karlo,
Črna na Koroškem, Rudarjevo 26, vložek
296.000 SIT, Zmagaj Mitja, Črna na Ko-
roškem, Rudarjevo 18, vložek 282.000 SIT,
Obretan Jože, Črna na Koroškem, Rudarje-
vo 22, vložek 282.000 SIT, Bašič Rasim,
Črna na Koroškem, Žerjav 71, vložek
282.000 SIT, Rudnik Mežica, d.d., Meži-
ca, Polena 6, vložek 1,384.000 SIT – vsto-
pili 3. 10. 1997, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidmar Drago, razrešen 3. 10. 1997
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
kot začasni direktor brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 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-
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55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 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;
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; 7482 Pakiranje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” družba opravlja vse, razen
“pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; pri de-
javnosti pod šifro 52.488, “Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.” družba opravlja vse, razen “z orožjem
in strelivom”.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije R Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, št. LP
00554/01152-1997/ST, z dne 5. 11. 997.

Rg-206228
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00396 z dne 23. 6. 1998
pri subjektu vpisa S-FORMING, storitve,
d.o.o., sedež: Ronkova 1, 2380 Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/04295/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi družbe
z dne 2. 10. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5519497
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:

70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-206229
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00374 z dne 23. 6. 1998
pri subjektu vpisa VEGATOP, podjetje za
računalništvo, trgovino in zastopanje,
d.o.o., sedež: Francetova 7, 2380 Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/04847/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, dejavnosti in družbene pogodbe
z dne 13. 5. 1997 ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5584175
Ustanovitelji: Nabernik Igor, Mislinja, Mi-

slinja 189, vstop 10. 12. 1991, vložek
793.000 SIT, Lasbaher Tadej, izstop 8. 6.
1996; Uršič Ignac, Slovenj Gradec, Stari

trg 247, vstop 10. 12. 1991, vložek
793.000 SIT, Lasbaher Jurij, Slovenj Gra-
dec, Cesta na Štibuh 15, vstop 5. 9. 1996,
vložek 793.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 30020 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 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 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; 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 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-

mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 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-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 79 / 26. 11. 1998 / Stran 7335

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.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni pro-
met; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” družba opravlja vse, razen
“za prodajo farmacevtskih izdelkov”; pri de-
javnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.”, družba opravlja vse, razen “z orožjem
in strelivom”, pri dejavnosti pod šifro 74.120
“Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje družba oprav-
lja vse, razen “revizijske dejavnosti”.

Rg-206233
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00238 z dne 10. 6.
1998 pri subjektu vpisa KADIŠ, proizvod-
nja, trgovina, marketing in inženiring,
d.o.o., sedež: Javornik 53, 2390 Ravne
na Koroškem, pod vložno št. 1/01487/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in akta o ustanovitvi z
dne 19. 9. 1997 ter uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5329612
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1998:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;

55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-206816
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00237 z dne 2. 7.
1998 pod št. vložka 1/09586/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1263340
Firma: SGP KOGRAD IGEM-PRODAJNI

CENTER, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SGP KOGRAD IGEM--

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

govornostjo
Sedež: 2373 Šentjanž pri Dravogra-

du, Šentjanž 46
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: SGP KOGRAD-IGEM

DRAVOGRAD, d.d., Šentjanž pri dravogra-
du, Selovec 83, vstop 25. 5. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Frühauf Olga, Dravograd, Koroška
cesta 19, imenovana 25. 5. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50500 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 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;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 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;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.180 “Po-
sredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.” družba pravlja vse,
razen “posredništvo za prodajo farmacevt-
skih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
52.488 “Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.” družba
opravlja vse, razen “z orožjem in streli-
vom.”

Rg-206817
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00034 z dne 2. 7.
1998 pod št. vložka 1/09593/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev del-
niške družbe (družba pooblaščenka) s temi-
le podatki:

Matična št.: 1270699
Firma: JAMNICA HOLDING, družba

pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: JAMNICA HOLDING,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2391 Prevalje, Trg 40
Osnovni kapital: 39,780.000 SIT
Ustanovitelji: po priloženem seznamu od

zap. št. 1 do 114, vstopili 8. 12. 1997, vlo-
žili 39,780.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zavodnik Franjo, Ravne na Ko-
roškem, Kotlje 159, imenovan 15. 12.
1997.

Člani nadzornega sveta: Gregor Tatjana,
Janota Lucija in Medvešek Marija, vse vsto-
pile 8. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
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vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-

vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje 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 pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” družba opravlja vse, razen
“posredništvo pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov; pri dejavnosti pod šifro 67.13 “Po-
možne dejavnosti, povezane s finančim po-
sredništvom” družba opravlja samo dejav-
nost “menjalnic in zastavljalnic”; pri dejav-
nosti pod šifro 74.14 “Podjetniško in
poslovno svetovanje” družba opravlja vse,
razen “arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci”.

Rg-206821
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00030 z dne 2. 7. 1998
pri subjektu vpisa JAMNICA, trgovsko pod-
jetje, d.d., sedež: Trg 40, 2391 Prevalje,
pod vložno št. 1/02125/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa za-
stopnika, članov nadzornega sveta in statuta
z dne 28. 10. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5002699
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zavodnik Franjo, Ravne na Ko-
roškem, Kotlje 159, razrešen 28. 10. 1997

kot začasni direktor in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev in
posamično.

Člani nadzornega sveta: Španinger
Urška, Rebula Irma in Emeršič Štefanija,
izstopile 18. 10. 1997 ter Leskovec Marija,
Sajič Žarko in Jakopin Tatjana, vstopili
28. 10. 1997.

Rg-206822
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00179 z dne 1. 7.
1998 pri subjektu vpisa NOVA TRO
ORODJA, proizvodnja in trženje orodij,
d.o.o., sedež: Perzonali 2, 2391 Preva-
lje, pod vložno št. 1/09565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, osnovnega kapitala,
družbenikov, zastopnika in družbene pogod-
be z dne 12. 5. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 1199595
Firma: PREVENT-TRO, proizvodnja in

trženje orodij, nožev in žag, d.o.o.
Skrajšana firma: PREVENT-TRO, d.o.o.
Osnovni kapital: 10,100.000 SIT
Ustanovitelji: Prvi investicijski sklad, d.d.,

Štajerski investicijski sklad, d.d., Dolenjski
investicijski sklad, d.d., Novo mesto, Go-
renjski investicijski sklad, d.d., Kranj, Adria-
tic investicijski sklad, d.d., Koper, vsi izsto-
pili 20. 4. 1998; TUS-PREVENT, družba za
proizvodnjo konfekcije in sredstev zaščite
pri delu, d.d., Slovenj Gradec, Kidričeva 6,
vložek 5,050.000 SIT, Kozmus Jože, Slo-
venj Gradec, Pameče 302, vložek
1,010.000 SIT, Fale Gorazd, Prevalje, Per-
zonali 5, vložek 1,010.000 SIT, Vesel Vla-
dimir, Slovenj Gradec, Tomšičeva 7, vložek
1,010.000 SIT, Popović Damir, Slovenj
Gradec, Ronkova 16, vložek 1,010.000
SIT, ter Golob Jožef, Prevalje, Na produ
26, vložek 1,010.000 SIT, vsi vstopili 12. 5.
1998, odgovornost. ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ževart Milan, razrešen 20. 4. 1998;
direktor Golob Jožef, imenovan 21. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Vsebina

Sodni Register 7189
Koper 7189
Ljubljana 7220
Maribor 7287
Murska Sobota 7301
Nova Gorica 7319
Ptuj 7323
Slovenj Gradec 7332
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