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Uradne objave
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Republike Slovenije

Sodni register

CELJE

Rg-203100
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03474 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa FISHER, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Celje, se-
dež: Plinarniška ul. 4, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/01146/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev pri prevzemni
družbi s temile podatki:

Matična št.: 5347203
Pripojitev Žilnik, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o., Tabor n.h.,
Tabor (reg. vl. 1/4881/00) na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 6. 9. 1994.

Rg-206582
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00526 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa VENI, proizvodnja, inženi-
ring, trgovina, d.o.o., Krakovo 16, Ra-
deče, sedež: Krakovo 16, 1433
Radeče, pod vložno št. 1/01668/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, spremembo fir-
me in skrajšane firme ter spremembo druž-
bene pogodbe z dne 12. 5. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5359864
Firma: VENI, d.o.o., proizvodnja, pro-

jektiva, inženiring in trgovina
Skrajšana firma: VENI, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 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; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega

materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizivodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge poseb-
ne namene; 3410 Proizvodnja motornih vo-
zil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za
motorna vozila in njihove motorje; 3530
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 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;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 druž-
ba opravlja vse, razen farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-206596
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00726 z dne 31. 3. 1998 pod

št. vložka 1/04925/01 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev podružnice
s temile podatki:

Matična št.: 5694205002
Firma: GRADIA, gradbeno podjetje,

d.o.o., Celje, Valvazorjeva 56, podruž-
nica Zabukovica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3302 Griže, Zabukovica 87
Ustanovitelj: GRADIA gradbeno podjet-

je, d.o.o., Celje, Valvazorjeva 56, vstop
21. 7. 1996, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Balek Aleš, Celje, Valvazorjeva 56,
imenovan 21. 7. 1996, zastopa podružico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
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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; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
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;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno

zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

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

Rg-206618
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01059 z dne 23. 3. 1998 pri
subjektu vpisa GORDON, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Attemsov trg
42, Gornji Grad, sedež: Attemsov trg
42, 3342 Gornji Grad, pod vložno št.
1/03187/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanovitelja,
zastopnika, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi z dne 16. 1.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5532566
Firma: GORDON, podjetje za izdela-

vo tekstilnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: GORDON, d.o.o.
Ustanovitelj: Zavolovšek Anton, izstop

20. 11. 1996; Zavolovšek Matej, Gornji
Grad, Attemsov trg 42, vstop 20. 11.
1996, vložek 2,488.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zavolovšek Anton, razrešen 20. 11.
1996; direktor Zavolovšek Matej, imeno-
van 20. 11. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, mo-
tvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 druž-
ba opravlja vse, razen farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-207104
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00672 z dne 9. 4. 1998 pri
subjektu vpisa WEISS, Fizično varovanje
objektov, sejmov, prevzem denarja in
dragocenih kovin, d.o.o., Celje, Milčin-
skega 11, sedež: Milčinskega 11, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03035/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe z dne 23. 3. 1998,
spremembo dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5509378
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Weiss Nada, razrešena 23. 2.
1998; direktor Weiss Dušan, Celje, Mil-
činskega 11, imenovan 23. 2. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
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sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
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); 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; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdel-
kov.

Rg-207106
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00116 z dne 10. 4. 1998 pri
subjektu vpisa BT 92, mednarodno pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ce-
lje, Cesta na Dobrovo 100, sedež: Ce-
sta na Dobrovo 100, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/03494/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5560403
Firma: URSARIA, mednarodna pro-

izvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: URSARIA, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Kidričeva 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Cvetko Andrej, izstop 4. 2.

1998; Tamše Boris, izstop 4. 2. 1998;
Lončarević Berislav, Zagreb, Mohoroviči-
ćeva 10, vstop 4. 2. 1998, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Draškić Mario, Zagreb, Duboki dol 11, vs-
top 4. 2. 1998, vložek 375.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Brajković Ana,
Celje, Škapinova ulica 7, vstop 4. 2. 1998,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Cvetko Andrej, razrešen 4. 2. 1998;
direktor Tamše Boris, razrešen 4. 2. 1998
kot pomočnik direktorja; direktorica Braj-
ković Ana, imenovana 4. 2. 1998, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Draškić
Mario, imenovan 4. 2. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokurist Lončarević Be-
rislav, imenovan 4. 2. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-



Stran 188 / Št. 3 / 21. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-

mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

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

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 92/187 z dne 24. 2. 1992.

Rg-207136
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00410 z dne 2. 4. 1998 pri
subjektu vpisa BOHOR, izvoz-uvoz, raču-
novodske in finančne storitve, d.o.o.,
Šentjur pri Celju, Dušana Kvedra 11,
sedež: Dušana Kvedra 11, 3230 Šent-
jur pri Celju, pod vložno št. 1/01865/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5039452
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jug Milica, razrešena 8. 3. 1996.

Rg-207267
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00761 z dne 19. 5. 1998 pri
subjektu vpisa POPCO, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., sedež: Štrbenkova 1,
3320 Velenje, pod vložno št.
1/00913/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi
delne odsvojitve poslovnega deleža, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5317576
Ustanovitelja: Terglav Danijel, Polzela,

Polzela 193a, vstop 14. 11. 1989, vložek
47,975.900 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; POPCO, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Velenje, Štrbenkova 1, vstop 26. 9.
1996, vložek 20,561.100 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1998:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

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

Rg-207268
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00358 z dne 19. 5. 1998 pri
subjektu vpisa AERO COPY, d.o.o., se-
dež: Ipavčeva ulica, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/02007/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5388716
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Naraks Iztok, razrešen 28. 2. 1996
kot direktor; direktor Gazvoda Franc, Šent-
jur pri Celju, Ul. skladateljev Ipavcev ime-
novan 28. 2. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Kompan Ludvik, razre-
šen 28. 2. 1996 kot drugi namestnik.

Rg-207275
Okrožno  sodišče  v  Celju  je  s

sklepom  Srg  št.  96/00320  z  dne
26. 5. 1998 pod št. vložka 1/06799/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev družbe z omejeno odgovornostjo s
temile podatki:

Matična št.: 5943868
Firma: VRANA ID, proizvodnja, stori-

tve, trgovina, zaposlovanje invalidov,
d.o.o., Vransko

Skrajšana firma: VRANA ID, d.o.o.,
Vransko

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 3305 Vransko, Vransko 136
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
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Ustanovitelj: INDE-proizvodnja usnja in
usnjene konfekcije, d.d., Vransko, Vransko
136, vstop 2. 2. 1996, vložek 1,510.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Velepec Vida, Domžale, Linhar-
tova 9, imenovana 2. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, mo-
tvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 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 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 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;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
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; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5551 Storitve menz; 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; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko

propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij.

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

Rg-207287
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00593 z dne 21. 5. 1998 pri
subjektu vpisa FASTRAM, podjetje za
proizvodnjo zdrave prehrane in stori-
tve, d.o.o., Laško, sedež: Rečica 25,
3270 Laško, pod vložno št. 1/05554/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, spremembo zastop-
nikov ter spremembo imena in priimka
družbenice s temile podatki:

Matična št.: 5761638
Ustanoviteljica: Starovasnik Ljubica, iz-

stop 15. 5. 1995; Muhovec Doroteja, iz-
stop 15. 5. 1995; Golouh Irena, izstop
15. 5. 1995; Krebar Ica, Laško, Zg. Reči-
ca 25, vstop 15. 5. 1995, vložek
2,176.974,20 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Starovasnik Ljubica, razrešena
15. 5. 1995; direktorica Golouh Irena, raz-
rešena 15. 5. 1995; direktorica Krebar
Ica, imenovana 15. 5. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Sklep o spremembi zastopnikov in druž-
benikov z dne 15. 5. 1995.

Rg-207289
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00906 z dne 21. 5. 1998 pri
subjektu vpisa OPTIS, podjetje za organi-
zacijo, proizvodnjo, trgovino, inženiring
in storitve, d.o.o., Celje, sedež: Ul. Marja-
na Jerina 10, 3000 Celje, pod vložno št.
1/05013/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi z dne 26. 2. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5691885
Sedež: 3000 Celje, Trnoveljska ce-

sta 2
Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1998:

0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 1730 Plemenitenje tekstilij; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 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 Proizvod-
nja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja
pletenih 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 vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja le-
sene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 2111 Pro-
izvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja

in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja ta-
pet; 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 ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskar-
stvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Pro-
izvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industri-
jo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
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lov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-

kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-

mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-207293
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00999 z dne 22. 5. 1998 pri
subjektu vpisa SIGMA – COMMERCE,
svetovanje in trgovina, d.o.o., Celje,
Stanetova 20, sedež: Stanetova 20,
3000 Celje, pod vložno št. 1/01726/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in uskladitev dejavnosti
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s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi z dne 2. 3.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5490090
Dejavnost, vpisana dne 22. 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
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-

govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;

5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-207295
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00824 z dne 29. 5. 1998 pri
subjektu vpisa VEMOS, mednarodna tr-
govina in proizvodnja, d.o.o., sedež:
Efenkova 61, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/02241/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika zara-
di odsvojitve poslovnega deleža s temile
podatki:

Matična št.: 5453283
Ustanovitelji: Vetrih Srečko, izstop

23. 5. 1996; Kotnik Iztok, Šoštanj, Gaber-
ke 150, vstop 19. 5. 1994, vložek
700.259,37 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zdrahala Josef, Prilepy, vstop 19. 5.
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1994, vložek 406.229 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lupač Jiri, Prerov, vstop
19. 5. 1994, vložek 406.229 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-207307
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01006 z dne 27. 5. 1998 pri
subjektu vpisa KLEPAR, podjetje za krov-
sko kleparska in zaključna dela v grad-
beništvu, d.o.o., Lava 1, Celje, sedež: La-
va 1, 3000 Celje, pod vložno št.
1/02821/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, spremembo sedeža, spremembo de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi z dne 4. 7. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5493587
Firma: KLEPAR, krovstvo, kleparstvo,

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KLEPAR, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Medlog 7d
Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1998:

2030 Stavbno mizarstvo; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge 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;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 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; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-207320
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00065 z dne 18. 5. 1998 pri
subjektu vpisa HMEZAD, Trgovsko pod-
jetje Žana, p.o., Žalec, sedež: Titov trg
2, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/00480/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, preoblikovanje p.o. v d.d.,
spremembo firme, sedeža, dejavnosti, za-
stopnikov, ustanovitelje, osnovni kapital,

člane nadzornega sveta, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5101662
Firma: TRGOVSKA DRUŽBA ŽANA,

d.d., Žalec
Skrajšana firma: ŽANA, d.d., Žalec
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3310 Žalec, Mestni trg 2
Osnovni kapital: 178,356.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

Ljubljana, Dunajska 160, vstop 27. 10. 1997,
vložek 35,447.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 27. 10. 1997, vlo-
žek 17,724.000 SIT, odgovornost:ne odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska 56,
vstop 27. 10. 1997, vložek 28,927.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci notra-
njega odkupa po seznamu, vstopili 27. 10.
1997, vložili 49,840.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; udeleženci interne razdelitve
po seznamu, vstopili 27. 10. 1997, vložili
33,649.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; delničarji pred lastninskim preoblikova-
njem, vstopili 27. 10. 1997, vložili 1,121.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Slovenska
razvojna družba – za program notranjega od-
kupa, Ljubljana, Dunajska 160, vstop 27. 10.
1997, vložek 11,648.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Naraks Dolfe, Šempeter, Šempeter
170, razrešen 27. 10. 1997 ter imenovan
za predsednika uprave, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Šporin Andrej,
Rojc Emil in Laznik Marijan, vsi vstopili
27. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1998:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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 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; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-

govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruk-
turiranje in privatizacijo št. LP
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01393/00951 – 1998/85 z dne 19. 1.
1998 in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah v sodni register s sklepom
sodišča Srg 65/98 z dne 18. 5. 1998.

Rg-207325
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00722 z dne 13. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06781/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev sklada s
temile podatki:

Matična št.: 5968526
Firma: STANOVANJSKI SKLAD

OBČINE SLOVENSKE KONJICE
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Sta-

ri trg 29
Ustanovitelj: Občina Slovenske Konji-

ce, Slovenske Konjice, Stari trg 29, vstop
28. 1. 1998, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rihtaršič Tomaž, Slovenske Konji-
ce, Rimska 12, imenovan 28. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 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;
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; 74600 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.600 druž-
ba opravlja vse, razen poizvedovalne de-
javnosti in dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-207328
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00194 z dne 8. 5. 1998 pri
subjektu vpisa EUROGAMEX, proizvod-
no, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Bratov Vošnjakov 2, Celje, se-
dež: Bratov Vošnjakov 2, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/02860/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, družbe-
nika, zastopnika in dejavnosti, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5613825
Firma: EUROGAMEX FRECE V IN K,

proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: EUROGAMEX FRECE

V in K, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Frece Viktor, Celje, Bra-

tov Vošnjakov 2, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
d.n.o. 8. 5. 1998, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Frece Karmen, Ce-
lje, Bratov Vošnjakov 2, vstop 8. 5. 1998,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Frece Viktor, razrešen 11. 4. 1995
in imenovan za družbenika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; družbenica Frece Kar-
men, imenovana 11. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1998:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 4531 Električne inštalacije; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 8532 Izvajanje so-
cialnovarstvenih programov in storitev;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.60 družba
opravlja vse, razen poizvedovalne dejavno-
sti in dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-208929
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01373 z dne 14. 4. 1998 pri
subjektu vpisa PAUER, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Braslovče, sedež: Braslovče
26, 3314 Braslovče, pod vložno št.
1/01331/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi pro-
stovoljnega izstopa, spremembo pri zastop-
niku, spremembo dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti in z
zakonom o gospodarskih družbah ter po-
večanje osnovnega kapiala z novimi vložki
s temile podatki:

Matična št.: 5405637
Osnovni kapital: 1,752.000 SIT
Ustanovitelj: Rak Oto, izstop 20. 4.

1994; Rak Mitja, Braslovče, Braslovče 26,
vstop 5. 1. 1990, vložek 1,752.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rak Oto, razrešen 20. 4. 1994 kot
namestnik direktorja; direktor Rak Mitja,
imenovan 5. 1. 1990, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-

skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

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

Rg-208930
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00175 z dne 24. 4. 1998 pri
subjektu vpisa MILTEX, izdelava predme-
tov iz plastičnih mas, izvozno-uvozno
podjetje, d.o.o., sedež: Tepanje 59,
3210 Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/01402/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi z dne 27. 3.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5421187
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1998:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2852 Splošna me-
hanična dela; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3613 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem.

Rg-208931
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00039 z dne 22. 4. 1998 pri
subjektu vpisa SOMMY, zasebno podjet-
je za proizvodnjo, storitve in kooperaci-
jo, d.o.o., Mozirje, Dobroveljska 16, se-
dež: Dobroveljska 16, 3330 Mozirje,
pod vložno št. 1/01678/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo dejav-
nosti, uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be z dne 24. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5391709
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1998:

0125 Reja drugih živali; 0150 Lov in goji-
tev divjadi ter lovske storitve; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4532 Izolacijska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;



Stran 194 / Št. 3 / 21. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-208934
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00331 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa RATIO COMMERCE, Spol.
S.R.O., Praha 1, Havličkova 11, Podruž-
nica Celje, sedež: Kidričeva 36, 3000
Celje, pod vložno št. 1/06236/01 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5829984
Sedež: 3000 Celje, Delavska cesta 5.

Rg-208937
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00443 z dne 6. 4. 1998 pri
subjektu vpisa LORS, proizvodno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Rimske Toplice,
Cankarjeva c. 10, sedež: Cankarjeva ce-
sta 10, 3272 Rimske Toplice, pod vlož-
no št. 1/02497/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo družbene pogodbe z dne 3. 4.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5630932
Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1998:

2960 Proizvodnja orožja in streliva; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.

Rg-208938
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01514 z dne 21. 5. 1998 pri
subjektu vpisa JEZERNIK TRADE, Trgovi-
na in zastopstvo, d.o.o., Celje, sedež:
Vrunčeva 10, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04899/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremem-
bo dejavnosti in spremembo akta o usta-
novitvi z dne 25. 11. 1996 s temile po-
datki:

Matična št.: 5686075

Ustanovitelj: Jezernik Simon, izstop
25. 11. 1996; MEDITRADE, podjetje za zu-
nanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Vodovodna 10, vstop 25. 11. 1996, vložek
1,792.769 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 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 ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-208939
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00553 z dne 29. 5. 1998
pri subjektu vpisa VETERINARSTVO
ŠENTJUR, d.o.o., sedež: Leona Dobro-
tinška 14, 3230 Šentjur pri Celju, pod
vložno št. 1/06461/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbene
pogodbe z dne 22. 4. 1998 in spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5907284
Sedež: 3230 Šentjur, Cesta Leona

Dobrotinška 12.

Rg-208940
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00252 z dne 29. 5. 1998 pri

subjektu vpisa ULTRAMAR, zastopstva,
d.o.o., sedež: Tabor 17, 3304 Tabor,
pod vložno št. 1/05834/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sede-
ža, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo druž-
benikov, zastopnikov ter družbene pogod-
be z dne 25. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5884233
Sedež: 3000 Celje, Drapšinova 11
Ustanovitelja: Deželak Janez, izstop

25. 2. 1997; Šeško Marjan, Celje, Drapši-
nova 11, vstop 25. 2. 1997, vložek
431.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Chater Bronislav, Vineland, 11 S Valley
ave, vstop 25. 2. 1997, vložek 1,293.750
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Deželak Janez, razrešen 25. 2.
1997; zastopnik Šeško Marjan, imenovan
25. 2. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev, kot poslovodja, razen pri prodaji os-
novnih sredstev družbe, kjer potrebuje so-
glasje skupščine družbe in pri nakupu os-
novnih sredstev nad 1,000.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1998:
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 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-
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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; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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.; 7140 Izposo-

janje izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.

Rg-208943
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01342 z dne 29. 5. 1998 pri
subjektu vpisa OBLIKA, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ce-
lje, sedež: Miklošičeva 1, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/04003/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev družbe-
ne pogodbe z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo sedeža in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5628342
Sedež: 3000 Celje, Stanetova 20a
Osnovni kapital: 1,510.794 SIT
Ustanoviteljica: Brglez Aleksandra, Ce-

lje, Pucova 2, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,510.794 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Brglez Aleksandra, razrešena
28. 12. 1994 kot direktorica; zastopnik
Rožanc Viktor, razrešen 28. 12. 1994 kot
namestnik direktorice; ter Rožanc Viktor,
sedaj Dobrna, Dobrna 44, imenovan
28. 12. 1994 za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1998:
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1450 Pridobivanje drugih rudnin
in kamnin, d.n.; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2670 Obdelava naravnega kamna; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3350 Proizvodnja ur; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-

nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 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; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
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pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
opravlja vse, razen arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-208944
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00398 z dne 29. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06802/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1301179
Firma: ENGO, družba za oskrbo s to-

plotno energijo, d.o.o.
Skrajšana firma: ENGO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 3342 Gornji Grad, Attemsov

trg 3
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Občina Gornji Grad, Gor-

nji Grad, Attemsov trg 3, vstop 22. 1. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; SMREKA, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Gornji Grad, Podsmrečje
20, vstop 22. 1. 1998, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Rifelj Anton, Gornji Grad, Attemsov
trg 3, imenovan 2. 2. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Miklavc Domi-
nik, Mozirje, Goličnikova 4, imenovan 2. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Černevšek Sta-
nislav, Letonja Peer in Ugovšek Miran, vsi
vstopili 29. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1998:
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode.

Rg-208948
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00279 z dne 22. 5. 1998 pri
subjektu vpisa ELEKTRO CELJE, javno
podjetje za distribucijo električne ener-
gije, p.o., sedež: Vrunčeva 2a, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/00600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledi-
ce lastninskega preoblikovanja, preobliko-
vanje iz p.o. v d.d., spremembo firme, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in z zakonom o gospodar-
skih družbah, ustanovitelje, osnovni kapital
in člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5223067
Firma: ELEKTRO CELJE, javno podjet-

je za distribucijo električne energije, d.d.
Skrajšana firma: ELEKTRO CELJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 24.192,425.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
18. 12. 1997, vložek 1.165,912.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska 56, vs-
top 18. 12. 1997, vložek 169,167.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 22, vstop 18. 12. 1997, vložek
157,493.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; udeleženci interne razdelitve, vstopi-
li 18.12. 1997, vložili 82,355.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; Republika

Slovenija, Ljubljana, vstop 18. 12. 1997,
vložek 22.617,498.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Komljanec Ja-
nez, Pešec Miloš, Trček Janez, Vučina
Marko, Zorko Vilijem in Žumer Marijan, vsi
vstopili 18. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična
dela; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
40105 Distribucija elektrike; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 01436/01946-1998/ST z dne
18. 3. 1998 in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s sklepom sodišča
Srg 279/98 z dne 22. 5. 1998.

Rg-208949
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04588 z dne 22. 5. 1998 pri
subjektu vpisa PLIMA, družba za gradbe-
ništvo in storitve, d.o.o., sedež: Šlan-
drov trg 44, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/02829/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in poslov-
nih deležev ter družbene pogodbe z dne
8. 9. 1994 s temile podatki:

Matična št.: 5508240
Ustanovitelja: Valant Matej, izstop 8. 9.

1994; Sirše Boris, Prebold, Skozi gaj 17,
vstop 21. 12. 1993, vložek 828.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hrastnik Nata-
ša, Griže, Migojnice 12, vstop 21. 12.
1993, vložek 678.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-208950
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00160 z dne 21. 5. 1998 pri
subjektu vpisa SINDI, sindikalni konzum,
d.o.o., Celje, sedež: Gledališka 2, 3000
Celje, pod vložno št. 1/02307/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, poslovnega deleža, spremem-
bo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo družbene pogodbe z dne 13. 1.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5145694

Ustanovitelj: Zveza svobodnih sindika-
tov, območna organizacija sindikatov Ce-
lje, izstop 10. 1. 1997; Jeranko Marijan,
Celje, Na zelenici 6, vstop 18. 2. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1998:
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov.

Rg-208951
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00173 z dne 21. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06797/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev javnega za-
voda s temile podatki:

Matična št.: 1271440
Firma: MLADINSKI CENTER ŠMART-

NO OB PAKI, kultura, izobraževanje in
šport Šmartno ob Paki

Skrajšana firma: MLADINSKI CENTER
ŠMARTNO OB PAKI

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3327 Šmartno ob Paki,

Šmartno ob Paki 12
Ustanovitelj: Občina Šmartno ob Paki –

omejeno subsidiarno, Šmarno ob Paki,
Šmartno ob Paki 72, vstop 29. 1. 1998,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dvornik Janez, Šmartno ob Paki,
Mali vrh 102, imenovan 6. 2. 1998, zasto-
pa zavod brez omejitev, kot vršilec dolžno-
sti direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1998:
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, 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; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-208952
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00328 z dne 14. 5. 1998 pri
subjektu vpisa FERLES TRADE, trgovina,
storitve, proizvodnja, d.o.o., Topolšica
157, Topolšica, sedež: Topolšica 157,
3326 Topolšica, pod vložno št.
1/05687/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo z dne
24. 3. 1998, ter spremembo dejavnosti in
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uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5783887
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1998:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1411 Pridobiva-
nje kamnin za gradbene namene; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervi-
ranje rib, proizvodnja 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 rafinira-
nega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače ži-
vali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 1589 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vr-
vi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvod-
nja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, ra-
zen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja le-
sene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2630 Proizvodnja zidnih
in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja
apna; 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 mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknate-
ga cementa; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-

zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-

belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje
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objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
opravlja vse, razen arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-208954
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00280 z dne 20. 5. 1998 pri
subjektu vpisa RUDNIK LIGNITA VELE-
NJE, p.o., Velenje, sedež: Partizanska
78, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/00510/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, ustano-
vitelje, osnovni kapital, spremembo dejav-
nosti, zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti
in člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5040361
Firma: PREMOGOVNIK VELENJE, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita, d.d.
Skrajšana firma: PREMOGOVNIK VE-

LENJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 26.339,890.000 SIT
Ustanovitelji: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vstop 11. 12.
1997, vložek 23.416,160.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
11. 12. 1997, vložek 292,370.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubjlana, Dunajska 56, vstop 11. 12.
1997, vložek 698,520.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenska razvojna
družba, Ljubljana, Dunajska 160, vstop
11. 12. 1997, vložek 1.134,680.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci in-
terne razdelitvi, vstopili 11. 12. 1997, vloži-
li 422,470.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 11. 12. 1997, vložili 375,690.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolenc Marjan, razrešen 7. 9. 1995
kot v.d. člana PO za tehnično področje;
direktorica Kotnik Dragica, razrešena 7. 9.
1995 kot v.d. članice PO za gospodarje-
nje; direktor Lukner Janko, razrešen 7. 9.
1995 kot v.d. člana PO za kadrovsko-splo-
šne zadeve; direktor Močilnik Boris, razre-
šen 11. 12. 1997; direktor Žerdin Franc,
Velenje, Kersnikova 37, razrešen 7. 9.
1995 kot v.d. predsednika in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bizilj Primož,
Vrtačnik Jaro, Meh Srečko, Zupančič Jo-
že, Galuf Daniel, Hudej Marjan in Krenker
Tatjana, vsi vstopili 11. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1998:
1020 Pridobivanje rjavega premoga in lig-
nita; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;

2852 Splošna mehanična dela; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5551 Storitve
menz; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin 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; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 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; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost muze-
jev, varstvo kulturne dediščine; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

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

Organiziranje podjetja v družbeni lastni-
ni je nastalo po sprejemu samoupravnega
sporazuma o spremembah v organiziranju,
dne 6. 6. 1990 in statuta, dne 6. 6. 1990.
Družbeno podjetje je nastalo iz: DO REK
Rudnik lignita Velenje n.so.l. T. Velenje,
Prešernova 10 (reg. vl. 1-510-00) z vsemi
TOZD-i: TOZD JAMA PRELOGE, n.sol.o.
Preloge b.š. (reg. vl. 1-510-01); TOZD
JAMA PESJE n.sol.o., Velenje (reg. vl.
1-510-02); TOZD JAMA ŠKALE n.sol.o.,
Velenje (reg. vl. 1-510-03); TOZD JAMSKA
MEHANIZACIJA n.sol.o., Preloge b.š. (reg.
vl. 1-510-04); TOZD JAMSKI TRANSPORT
n.sol.o., Preloge b. š. (reg. vl. 1-510-05);
TOZD JAMSKE GRADNJE n.sol.o., Prelo-
ge b.š. (reg. vl. 1-510-06); TOZD
PRIPRAVE n.so.l., Preloge b.š. (reg. vl.
1-510-07); TOZD KLASIRNICA n.sol.o.,
Prelog b.š. (reg. vl. 1-510-08); TOZD ZU-
NANJA DEJAVNOST n.sol.o., Partizanska
78, T. Velenje (reg. vl. 1-510-09); TOZD
ZA SREDNJE ŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
IN PRAKTIČNO USPOSABLJANJE
RUDARSKE IN TEHNIČNE USMERITVE
n.sol.o., T. Velenje, Koroška 62 (reg. vl.
1-510-12); TOZD ZRAČENJE n.sol.o.,
Partizanska 78, T. Velenje (reg. vl.
1-510-13); TOZD HIGIENA, TEHNIKA IN
ZAŠČITA n.sol.o., Partizanska 78, T. Vele-
nje (reg. vl. 1-510-14).

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo št. LP
01419/01021-1998/ST z dne 18. 3.
1998 in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah v sodni register s
sklepom Srg 98/00280 z dne 20. 5.
1998.

Rg-208955
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00273 z dne 18. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06791/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277146
Firma: GPD, ginekologija in porod-

ništvo, posredništvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GPD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Sončni grič 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Glušič Dušica, Velenje,

Stanetova cesta 25, vstop 14. 4. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Glušič Dušica, Velenje, Staneto-
va cesta 25, imenovana 14. 4. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev; direktor Glu-
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šič Andrej, Velenje, Stanetova cesta 25,
imenovan 14. 4. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 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; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7310 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 8511 Bonišnična zdravstvena
dejavnost; 8512 Izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

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

Rg-208956
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00030 z dne 14. 5. 1998 pri
subjektu vpisa G TRADE, trgovina in za-
stopanje, d.o.o., sedež: Mariborska 17,
3000 Celje, pod vložno št. 1/02639/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5480426
Ustanovitelj: JAVICO AG, izstop 6. 12.

1996; TAJA HOLDING AG, Švica, Haupt-
strasse 49, vstop 6. 12. 1996, vložek
4,800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-208958
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00121 z dne 11. 5. 1998 pri
subjektu vpisa MEROT, trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Lo-
če pri Poljčanah, sedež: Brezje 1a,
3215 Loče pri Poljčanah, pod vložno št.
1/04415/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornost-
jo z dne 9. 2. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5705029
Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1998:

70100 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
71100 Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-208959
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00495 z dne 11. 5. 1998 pri
subjektu vpisa OMEGA – DENT, podjetje
za zunanjo trgovino in promet z medi-
cinsko opremo Celje, Cesta na Dobro-
vo 104, d.o.o., sedež: Cesta na Dobro-
vo 104, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00967/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe z dne
29. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5312698
Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1998:

2442 Proizvodnja farmacevtskih prepara-
tov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8513 Zobozdravstve-
na dejavnost; 8514 Druge zdravstvene de-
javnosti.

Rg-208960
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01064 z dne 11. 5. 1998 pri

subjektu vpisa L & G, d.o.o., trgovina in
storitve, sedež: Sernečeva 10, 3000
Celje, pod vložno št. 1/06564/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
z dne 5. 9. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5900590
Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1998:

5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki.

Rg-208966
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01194 z dne 4. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06774/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča prenos iz OS Ljubljana,
spremembo družbene pogodbe, firme, se-
deža, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5686679
Firma: FU HUA, Podjetje za trgovino,

gostinstvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: FU HUA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Ul. XIV. divizije 14
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Yang Wei Fu in Lu Hua

Guang, oba Ljubljana, Pavšičeva 4, vstopi-
la 11. 9. 1992, vložila po 800.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
prokuristka Vene Miroslava, Mokronog,
Martinja vas pri Mokronogu 31, imenovana
23. 5. 1994, direktor Lu Hua Guang, ime-
novan 11. 9. 1992, zastopa družbo brez
omejitev, kot namestnik direktorja; direk-
tor Yang Wei Fu, imenovan 11. 9. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1998:
5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering).

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register s
sklepom Temeljnega sodišča Ljubljana Srg
8037/93 z dne 3. 12. 1992.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je bila vpisana v sodni register s
sklepom Okrožnega sodišča Ljubljana, Srg
9023/94 z dne 15. 5. 1995.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
Tavčarjeva 9, s firmo: FU HUA, Podjetje za
trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o., Ljub-
ljana, št. vložka 1/20348/00.
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Rg-201270
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01345 z
dne 6. 1. 1998 pri subjektu vpisa INDE –
INVALIDSKE DELAVNICE, Predelava ter-
moplastov s popolno odgovornostjo, Ko-
per, sedež: Ul. 15. maja št. 6, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/00253/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje v d.d.: spremembo firme,
skrajšane firme, osnovni kapital, spremem-
bo družbenika, uskladitev dejavnosti,  zača-
sni nadzorni svet in začasno upravo ter sta-
tut s temile podatki:

Matična št.: 5057027
Firma: INDE – INVALIDSKE DELAVNICE,

Predelava termoplastov, d.d., Koper
Skrajšana firma: INDE – INVALIDSKE

DELAVNICE, d.d., Koper
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 267,477.000 SIT
Ustanovitelji: Okrajni ljudski odbor Ko-

per, izstopil 15. 4. 1997; Slovenska razvoj-
na družba, Ljubljana, Kotnikova 28, Sloven-
ski odškodninski sklad, Ljubljana, Gregorči-
čeva 25, Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska 15, in udeleženci interne razdelitve
po seznamu, vstopili 15. 4. 1997, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopniki Grah Gorazd, Gerževič Franc in
Olivo Zvonka, razrešeni 24. 4. 1997; Bari-
čič Srečko, Izola, Ulica Istrskega odreda 4,
razrešen 24. 4. 1997 kot direktor in imeno-
van za člana začasne uprave, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Burič Andjelko,
Štimec Milena, Maučec Dolores, Hlavaty To-
maž in Živkovič Borislav, vstopili 15. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 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; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2451 Proizvod-
nja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polir-
nih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 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; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3430 Proizvodnja delov in dodat-
ne opreme za motorna vozila in njihove mo-
torje; 3542 Proizvodnja koles; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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;
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 nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7482 Pakiranje; 85325 Dejavnost in-
validskih podjetij; 9111 Dejavnost poslov-
nih in delodajalskih združenj; 9112 Dejav-
nost strokovnih združenj; 9261 Obratovanje
športnih objektov.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Statut z dne 15. 4. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 01124/00853-1997/GV z dne
14. 10. 1997.

Rg-204377
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00569 z
dne 30. 3. 1998 pri subjektu vpisa
PROVIN, vinarstvo, d.o.o., Ankaran, se-
dež: Larisova 14, 6280 Ankaran, pod
vložno št.: 1/01695/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5441609
Ustanovitelja: Černe Stanislav, izstopil

29. 1. 1995; Černe Igor in Černe Mojca,
oba iz Ankarana, Larisova št. 14, vstopila
29. 1. 1995, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Černe Stanislav, razrešen 29. 1.
1995; direktorica Černe Mojca, ki zastopa
družbo brez omejitev, in zastopnik Černe
Igor, ki kot namestnik direktorja zastopa
družbo brez omejitev, imenovana 29. 1.
1995.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1998: 01131
Vinogradništvo; 15910 Proizvodnja žganih
pijač; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja;
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; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74820
Pakiranje.

Rg-205181
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00794 z
dne 18. 5. 1998 pri subjektu vpisa FIDES
TRANSPORT – Trgovina in transport,
d.o.o., Koper, sedež: Cesta I. Istrske bri-
gade 121, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04280/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5787262
Dejavnost, vpisana 18. 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; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
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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; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55112 De-
javnost penzionov; 5522 Storitve kampov;
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; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 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
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

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

Rg-205267
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00736 z
dne 13. 5. 1998 pri subjektu vpisa INDE –
INVALIDSKE DELAVNICE, Predelava ter-
moplastov, d.d., Koper, sedež: Ul. 15. maja
št. 6, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00253/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega sve-
ta, predložitev zapisnika skupščine in čistopi-
sa statuta z dne 20. 4. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5057027
Člana nadzornega sveta: Maučec Dolo-

res, Burič Andjelko in Štimec Milena, izsto-
pili 20. 4. 1998; Jenko Milenko in Pines
Danilo, vstopila 20. 4. 1998.

Čistopis statuta z dne 20. 4. 1998.

Rg-206653
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00908 z
dne 23. 6. 1998 pri subjektu vpisa
OSNOVNA ŠOLA DEKANI, Dekani 32,
6271 Dekani, pod vložno št. 1/00007/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5083834
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1998: 5274

Druga popravila, d.n.; 5551 Storitve menz;
6023 Drug kopenski potniški promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 80101 Dejav-
nost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92511 Dejavnost knjižnic; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-207594
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00138 z
dne 24. 6. 1998 pod št. vložka
1/05473/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1254901
Firma: ALTANEX – Trgovsko podjetje,

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 30a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bandelj Jani, Koper, Boša-

marin 68, vstop 12. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bandelj Milan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Bandelj Jani, oba iz
Kopra, Bošamarin 68, imenovana 20. 1.
1998.

Dejavnost, vpisana 24. 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; 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
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Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484

Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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; 6110
Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
razen revizijske dejavnosti.

Rg-207969
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01222 z
dne 1. 7. 1998 pri subjektu vpisa VIMPEX,
podjetje za proizvodnjo, trgovino, inže-
niring, zunanjetrgovinsko poslovanje,
d.o.o., Ilirska Bistrica, Gubčeva 52, se-
dež: Gubčeva 52, 6250 Ilirska Bistrica,
pod vložno št. 1/01445/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah: spremembo fir-
me, skrajšane firme, naslova družbenika,
zastopnika, povečanje osnovnega kapitala
in vložkov, uskladitev dejavnosti in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5431905
Firma: VIMPEX, proizvodnja, trgovina,

inženiring, zunanjetrgovinsko poslova-
nje, d.o.o.

Skrajšana firma: VIMPEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Čeligoj Vladimir, Ilirska Bi-

strica, Gubčeva ulica 52, vložil 420.000 SIT,
in Čeligoj Marjan, Pobegi, Pobegovo naselje
16, vložil 1,680.000 SIT – vstopila
12. 12. 1989, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Čeligoj Vladimir, razrešen 27. 12. 1996;
direktor Čeligoj Marjan, imenovan 27. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1998: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 4521 Splošna gradbena dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami.

Rg-208632

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00892 z
dne 17. 8. 1998 pri subjektu vpisa Visoka
strokovna šola za podjetništvo, sedež:
Senčna pot 10, 6320 Portorož, pod vlož-
no št. 1/05091/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5939739
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pše-

ničny Viljem, Ljubljana, Gubčeve brigade
41, razrešen 18. 3. 1998 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ki zastopa zavod v
skladu s statutom zavoda, za sklepanje po-
godb nad 1 mio SIT izven finančnega načrta
pa mora pridobiti soglasje upravnega odbo-
ra šole.

Rg-209703
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01689 z
dne 9. 9. 1998, pri subjektu vpisa KLOTER,
trgovina na debelo in drobno, zastopa-
nje domačih in tujih firm, izvoz-uvoz,
d.o.o., Pivka, Petelinje 2, sedež: Peteli-
nje 2, 6257 Pivka, pod vložno
št. 1/03931/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
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darskih družbah: povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5743761
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Terčelj Vladimir, Pivka,

Nad Primožem 23, in Klobučar Denis, Piv-
ka, Tovarniška 1, vstopila 31. 1. 1993, vlo-
žila po 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Rg-209704
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00525 z
dne 9. 9. 1998 pri subjektu vpisa HOTELI
KOPER, Turistično podjetje, d.d., HOTELI
KOPER, Impresa turistica, s.p.a., sedež:
Pristaniška 3, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00990/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in spremembo tipa zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5001919
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Križ-

man Branko, Koper, Dvori 18, Sveti Anton,
razrešen 2. 4. 1997 kot zastopnik in ime-
novan za predsednika uprave, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Suhar Mojmir,
Knez Bojan, Bajda Beno, Seljak Branko,
Šema Julijan in Draksler Mara, izstopili 2. 4.
1997; Žnidaršič Kranjc Alenka, predsedni-
ca, Mikolič Zmago, namestnik predsedni-
ce, Gomazel Olga, Baruca Armando, Rivič
Ivo in Grabar Egidio, vstopili 2. 4. 1997.

Rg-209707
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01310 z
dne 28. 8. 1998 pri subjektu vpisa
ITECOM, trgovina na debelo in zunanja
trgovina, d.o.o., Sežana, sedež: Parti-
zanska c. 109, 6210 Sežana, pod vlož-
no št. 1/01650/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala in spremembo družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5443652
Osnovni kapital: 49,826.000 SIT
Ustanovitelja: Blagovno transportni cen-

ter, Terminal Sežana, d.d., Sežana, Parti-
zanska c. 79, vstopil 5. 10. 1990, in
ELECTA, Inženiring, d.o.o., Ljubljana, Mest-
ni trg 8, vstopila 23. 9. 1997 – vložila po
24,913.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Rg-209709
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01388 z
dne 14. 9. 1998 pri subjektu vpisa HOTELI
KOPER, Turistično podjetje, D.D.,
HOTELI KOPER, Impresa turistica, s.p.a.,
sedež: Pristaniška 3, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00990/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5001919
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Križman Branko, razre-
šen 3. l0. 1997; predsednica uprave Škru-
bej Silvija, Limbuš, Ob Blažovnici 56, ime-
novana 4. 10. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-209711

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00092 z
dne 28. 8. 1998 pri subjektu vpisa ADRIA
CONTAINER KOPER, Pomorska agenci-
ja, d.o.o., sedež: Pristaniška 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/04870/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5876184
Ustanovitelj: ALP ADRIA HOLDING,

d.o.o., Koper, Pristaniška 8, in UKRAINIAN
DANUBE SHIPPING COMPANY, Izmail,
Ukrajina, Krasnoflotska 28, izstopila
30. 12. 1997; RGP EXPRESS, d.o.o., Ko-
per, Pristaniška 8, vstopil 5. 10. 1994, vlo-
žil 1,800.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-209712

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00142 z
dne 8. 9. 1998 pri subjektu vpisa
VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE V KOPRU,
CENTRO STUDI UNIVERSITARI A
CAPODISTRIA, sedež: Cankarjeva 5,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05084/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z odlokom, dopolnitev dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5926424
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Trunk-Širca Nada, razrešena 23. 12.
1997; direktor Božič Danijel, Koper, Van-
ganelska cesta 11, imenovan 23. 12.
1997 zastopa z omejitvijo, da za sklepanje
pogodb o nakupu ali odtujitvi nepremičnin
potrebuje soglasje ustanoviteljice lastnice
nepremičnin.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz;
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; 8021 Srednješolsko
splošno izobraževanje; 8022 Srednješolsko
poklicno in strokovno izobraževanje; 8023
Vzgoja in izobraževanje v dijaških domovih;
80301 Višješolsko izobraževanje; 80302
Visoko strokovno izobraževanje; 80303 Uni-
verzitetno izobraževanje.

Dejavnost, izbrisana 8. 9. 1998: 8030
Višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

Rg-209714
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00370 z
dne 2. 9. 1998 pri subjektu vpisa TAJDA,
trgovsko podjetje, d.o.o., Reška cesta
12, Postojna, sedež: Reška cesta 12,
6230 Komenda, pod vložno
št. 1/01605/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5429455
Ustanovitelj: Likar Ema, izstop 1. 12.

1997; Likar Matjaž, Postojna, Reška cesta
12, vstop 1. 12. 1997, vložek 1,544.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Likar Ema, razrešena 1. 12. 1997;
direktor Likar Matjaž, imenovan 1. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-209716
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00463 z
dne 15. 9. 1998 pri subjektu vpisa ARSE,
export-import, juvelirstvo, urarstvo, opti-
ka, Portorož, d.o.o., sedež: Obala 2,
6320 Portorož, pod vložno
št. 1/04116/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5764408
Firma: ARSE, izvoz-uvoz, juverlirstvo,

urarstvo, optika, Portorož, d.o.o.
Sedež: 6320 Portorož, Obala 5a/I
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 2875

Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost.

Rg-209719
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00634 z
dne 10. 9. 1998 pod št. vložka
1/05122/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5931207002
Firma: AXIAL, računalništvo in trgovi-

na, d.o.o., Piran, Podružnica Lucija
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6320 Portorož, Lucija, Obala

123
 Ustanovitelj: AXIAL, računalništvo in tr-

govina, d.o.o., Piran, Trg 1. maja 2, vstop
17. 3. 1998, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lovrečič Valter, Izola, Vinjole 10, ime-
novan 27. 3. 1998, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
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 Posred-
ništvo pri  prodaji tekstila, oblačil, obutve,
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usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 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; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
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; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice.

Rg-209720
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00643 z
dne 15. 9. 1998 pri subjektu vpisa GAL
COMMERCE – trgovina, marketing in za-
stopstva, d.o.o., Koper, sedež: Pobegi,
Poljane 8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04536/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, družbenikov in vložkov, razširi-
tev dejavnosti, spremembo zastopnikov in
predložitev akta družbe s temile podatki:

Matična št.: 5815126
Firma:  AUTOPLUSMOTO, trgovina in

servis, d.o.o.
Skrajšana firma: AUTOPLUSMOTO,

d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Istrska cesta

št. 55

Ustanovitelj: Štuva Milan in Pobega Mir-
jan, izstopila 21. 1. 1998; Bržan Bruno, Ko-
per, Pahorjeva 26, vstopil 21. 1. 1998, vlo-
žil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pobega Mirjan in prokurist Štuva Mi-
lan, razrešena 21. 1. 1998, direktor Bržan
Bruno, imenovan 21. 1. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 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; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Akt družbe z dne 21. 1. 1998.

Rg-209722
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00699 z
dne 8. 9. 1998 pod št. vložka 1/05501/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1263218
Firma: VELIKAN, Ekonomsko propa-

giranje, Oblak & Taurer, d.n.o., Cikuti
št. 7, 6276 Pobegi

Skrajšana firma: VELIKAN, Oblak &
Taurer, d.n.o., Cikuti

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 6276 Pobegi, Cikuti št. 7
Ustanovitelja: Oblak Goran, Pobegi, Ci-

kuti št. 7, in Taurer Janko, Maribor, Pod
Piramido 10, vstopila 18. 3. 1998, odgo-
vornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Oblak Sandra, Pobegi, Cikuti št. 7,
ki zastopa družbo brez omejitev, in proku-
ristka Božič Damjana, Koper, Kvedrova ce-
sta 1, imenovani 18. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 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; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 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; 7210 Svetovanje o računal-
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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; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-209723
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00744 z
dne 2. 9. 1998 pod št. vložka 1/05497/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1300300
Firma: BRANDIČ IN CO., Storitveno in

trgovsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: BRANDIČ IN CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Prešernova 8
Ustanovitelja: Brandič Vejsil in Brandič

Suada, oba iz Brčkega, BIH, S. Sidora 32c,
vstopila 12. 3. 1998, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Brandič Vejsil in Brandič Suada, ime-
novana 12. 3. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
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; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in 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; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi

stroji in računalniško opremo; 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; 5244 Tr-
govina 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 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
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; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-209724
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00796 z
dne 28. 8. 1998 pri subjektu vpisa KLAS –
inženiring, trgovina in storitve, d.o.o., Po-
stojna, sedež: Franca Smrduja 6, 6230
Postojna, pod vložno št. 1/01559/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo pri družbenici in zastopnici s temile po-
datki:

Matična št.: 5429706
Ustanoviteljica: Tiselj Anka, izstop 5. 5.

1998; Tiselj Kaluža Irena, Postojna, Rožna
ulica 13, vstop 5. 5. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Tiselj
Kaluža Irena, Postojna, Rožna ulica 13, raz-
rešena 5. 5. 1998 kot zastopnica in imeno-
vana za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Tiselj Anka, Postojna, Franca
Smrduja 6, razrešena 5. 5. 1998 kot direk-
torica in imenovana za zastopnico, ki kot
namestnica direktorice zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-209726
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00916 z
dne 27. 8.1998 pri subjektu vpisa AVEL,
d.o.o., Podjetje za proizvodnjo kovinskih
izdelkov, računalništvo in trgovino, Izo-
la, Nazorjeva 15, sedež: Nazorjeva 15,
6310 Izola, pod vložno št. 1/01027/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5345502
Dejavnost, vpisana 27. 8.1998: 2513

Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2852 Splošna
mehanična dela; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
razen revizijske dejavnosti.

Rg-209728
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00989 z
dne 27. 8. 1998 pri subjektu vpisa MAGO,
termosanitarni materiali, d.o.o., sedež:
Benčičeva 29, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/04406/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo družbeni-
kov, poslovnih deležev, dejavnosti, zastop-
nikov in pooblastil ter družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5804221
Sedež: 6210 Sežana, Kolodvorska 11
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Potočnik Ervin, izstop 4. 6.

1998; Reganzin Ester, Dolina, Italija, Cro-
ciata Prebenico 136, in Reganzin Roberto,
Dolina, Italija, Localita’ Ciampore 14a, ime-
novana 18. 8. 1994, vložila po 1,100.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potočnik Ervin, razrešen 4. 6. 1998;
direktor Prunk Robert, Senožeče 20, ime-
novan 4. 6. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1998: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
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bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 6311 Preklada-
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; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Čistopis družbene pogodbe z dne 4. 6.
1998.

Rg-209729
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01007 z
dne 27. 8. 1998 pri subjektu vpisa VISOR,
finančne, poslovne in knjigovodske sto-
ritve, trgovina in zastopanje, d.o.o., Ko-
per, sedež: Pristaniška 14, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/01692/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo poslovnih deležev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5720818
Osnovni kapital: 2,896.600 SIT
Ustanovitelja: Račnik Irena, Koper, Van-

ganelska ul. 45a, vstop 15. 11. 1990, vlo-
žek 2,027.620 SIT, in Langella Andrea,
Trst, Italia, Via della Guardia 52, vstop
5. 1. 1993, vložek 868.980 SIT – odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-

na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-

vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6010 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 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 prome-
tu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
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; 7123 Daja-
nje zračnih 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 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
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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; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-209730
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01012 z
dne 1. 9. 1998 pri subjektu vpisa
METROPOL HOTELI PORTOROŽ, d.d.,
Obala 77, Portorož, sedež: Obala 77,
6320 Portorož, pod vložno
št. 1/00952/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje: spre-
membo firme in skrajšane firme, ustanovite-
lje, spremembo osnovnega kapitala, uskla-
ditev dejavnosti, člane začasnega nadzor-
nega sveta, spremembo tipa zastopnika in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5006074
Firma: METROPOL GROUP, d.d., druž-

ba za upravljanje s turističnimi naložba-
mi in finance

Skrajšana firma: METROPOL GROUP,
d.d.

Osnovni kapital: 664,400.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, Slovenska
razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
160, udeleženci interne razdelitve in udele-
ženci notranjega odkupa, vstopili 29. 10.
1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sta-
rovič Vojko, Grožnjan, Vladimirja Gortana 7,
razrešen 29. 10. 1997 kot direktor in ime-
novan za zastopnika, ki kot predsednik za-
časne uprave zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Papež Anton,
Satler Matjaž in Grgurovič Janja, vstopili
29. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1998: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 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; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih

agencij; 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; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 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.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92711
Prirejanje klasičnih iger na srečo; 92712
Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

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

Statut z dne 29. 10. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanje na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 01398/01116-1998/MP z dne
17. 6. 1998.

Rg-209731
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01017 z
dne 27. 8. 1998 pri subjektu vpisa RADE –
Trgovina in zastopanje, d.o.o., Koper,
Vanganel 60, sedež: Vanganel 60, 6000
Koper, pod vložno št. 1/03780/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5715156
Dejavnost, vpisana 27. 8. 1998: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

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

Rg-209732
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01034 z
dne 28. 8. 1998 pri subjektu vpisa
ADRIATIC – Zavarovalna družba, d.d.,
KOPER ADRIATIC – Assicurazioni S.p.A.
CAPODISTRIA, sedež: Ljubljanska c. 3a,
6000 Koper, pod vložno št. 1/01555/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5063361
Člani nadzornega sveta: Plavšič Boris,

Strniša Franci in Marinšek Igor, vstopili
21. 1. 1998.

Rg-209734
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01053 z
dne 28. 8. 1998 pri subjektu vpisa SIAM
ENGINEERING, Gradbeništvo, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Ankaranska ce-
sta 7, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03553/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5680379
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Šuc Radovan, Portorož, Obala 105,
imenovan 24. 6. 1998.

Rg-209735
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01058 z
dne 28. 8.1998 pod št. vložka
1/05494/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304364
Firma: CAPEPEN, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: CAPEPEN, d.o.o.



Stran 208 / Št. 3 / 21. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6000 Koper, Ljubljanska uli-
ca št. 6

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Šavle Suzana, Koper, Van-

ganelska 28, Avidano Renato, Asti, Italija,
Salita Jacopone Todi 2, in Moro Camilio,
Padova, Italija, Via Zanon 6, vstopili 18. 6.
1998, vložili po 700.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šavle Suzana, imenovana 18. 6.
1998, zastopa in predstavlja družbo ter skle-
pa vse pogodbe v imenu in za račun družbe
brez omejitev, razen pogodb o odsvojitvi ali
obremenitvi nepremičnin in osnovnih sred-
stev družbe, ki jih lahko sklene le na podla-
gi predhodnega pisnega sklepa skupščine.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1998: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
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; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 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; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje

pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-209736
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01065 z
dne 3. 9. 1998 pri subjektu vpisa LUKA
KOPER PRISTAN, gostinstvo, d.o.o., Ko-
per, sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000
Koper, pod vložno št. 1/05157/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in vložka ter spremembo
firme ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5938163
Osnovni kapital: 454,057.000 SIT
Ustanovitelj: LUKA KOPER, prekladanje,

skladiščenje in druge pristaniške storitve,
delniška družba, Koper, Vojkovo nabrežje
38, vstop 15. 1. 1996, vložek
454.057.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-209743
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01378 z
dne 15. 9. 1998 pri subjektu vpisa
PROTOUR, gospodarsko interesno zdru-
ženje za promocijo turizma Obal-
no-Kraške regije, Portorož, sedež: Senč-
na pot 10, 6320 Portorož, pod vložno
št. 3/00527/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanoviteljev in ustanovne pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5062616
Firma: TURISTIČNO ZDRUŽENJE

PORTOROŽ, Gospodarsko interesno
združenje občine Piran

Skrajšana firma: TURISTIČNO ZDRU-
ŽENJE PORTOROŽ, g.i.z., Piran

Ustanovitelji: Občina Piran, Piran, Tarti-
nijev trg 2, vstop 15. 7. 1997, HOTELI
BERNARDIN, d.d., Portorož, Obala 2,
vstop 15. 7. 1997, EMONA GLOBTOUR,
turistična agencija – rent a car, d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 130, vstop 26. 3. 1990,
OMV – ISTRABENZ, trgovina z nafto in
naftnimi derivati, d.o.o., Koper, Cesta Zo-
re Perello Godina 2, vstop 15. 7. 1997,
LETALIŠKO PODJETJE AERODROM
PORTOROŽ, d.o.o., Sečovlje, Sečovlje
14, vstop 15. 7. 1997, Javno podjetje
Okolje Piran, d.o.o., Piran, Fornače 33,
vstop 15. 7. 1997, KRKA ZDRAVILIŠČA,
zdraviliške, turistične in gostinske storitve,
d.o.o., Novo mesto, Germova ulica 5,
vstop 15. 7. 1997, HOTELI PALACE , d.d.,
Portorož, Obala 45, vstop 20. 3. 1990,
HOTELI MORJE, delniška družba, Porto-
rož, Obala 33, vstop 11. 4. 1990,
KOMPAS TURIZEM, turistično podjetje,
d.d., Ljubljana, Pražakova ulica 4, vstop
15. 7.1997, OBRTNA ZBORNICA PIRAN,
Portorož, Liminjanska 96, Lucija, vstop
15. 7. 1997, Športni center Piran, Piran,
Tartinijev trg 10, vstop 15. 7. 1997,
MARINA PORTOROŽ, turistično podjetje,

d.d., Portorož, Cesta solinarjev 8, vstop
15. 12. 1994, MERCATOR DEGRO, Tr-
govsko-gostinsko podjetje, d.d., Portorož,
Seča 190a, vstop 11. 4. 1990, in Turistič-
no informativni center Portorož, Turistično
društvo, Portorož, Obala 16, vstop 15. 7.
1997 – odgovornost:  odgovarjajo s svo-
jim premoženjem; MAK, delovna organiza-
cija za design – inženiring, p.o., Koper,
Gallusova 6, izstop 20. 10. 1995, Hotel-
sko turistično podjetje Simonov Zaliv, p.o.,
Izola, Morova 6a, izstop 23. 3. 1995,
Srednja gostinska in turistična šola Izola,
Izola, Prekomorskih brigad 7, izstop 15. 7.
1997, HOTELI KOPER – Turistično pod-
jetje, p.o., Koper, Pristaniška cesta 3, iz-
stop 28. 2. 1997, KOMPAS PRO, d.d.,
Obala 41, Portorož, izstop 15. 7. 1997,
DELFIN HOTEL ZDUS, d.o.o., Izola, To-
mažičeva 10, izstop 31. 3. 1995, POLO –
Turizem in trgovina, d.o.o., Koper, Sanito-
rijeva 7, izstop 13. 4. 1995, Hotelsko turi-
stično podjetje Belvedere, d.o.o., Izola, Ve-
liki trg 11, izstop 1. 3. 1995, Časopisno
založniško podjetje Primorske novice,
d.o.o., Koper, Ulica OF 12, izstop 15. 7.
1997, TOP Line, turizem, svetovanje, trgo-
vina, d.o.o., Portorož, Obala 22, izstop
15. 7. 1997, in HOTELI PIRAN, d.o.o.,
Piran, Kidričevo nabrežje 4, izstop 15. 7.
1997; PRIMORSKE NOVICE, časopi-
sno-založniška družba, d.o.o., vstop 16. 9.
1997, TOP LINE PORTOROŽ, turizem,
svetovanje, trgovina,  d.o.o., Portorož,
Obala 20a, vstop 16. 9. 1997, in HOTELI
PIRAN, Turizem in storitve, d.o.o., Piran,
Kidričevo nabrežje 4, vstop 21. 11. 1997
– odgovornost:  odgovarjajo s svojim pre-
moženjem.

Pogodba o ustanovitvi z dne 15. 7.
1997.

Rg-209737
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01139 z
dne 2. 9. 1998 pri subjektu vpisa
ADRIATIC – Zavarovalna družba, d.d.,
Koper, ADRIATIC – Assicurazioni S.p.A.
CAPODISTRIA, sedež: Ljubljanska c. 3a,
6000 Koper, pod vložno št. 1/01555/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
ložitev zapisnika 19. seje skupščine, sklep
o povečanju osnovnega kapitala in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5063361
Vpiše se sklep skupščine z dne 14. 7.

1998, da se osnovni kapital družbe poveča
z novimi vložki za 189,334.000 SIT na
skupno 1.479,334.000 SIT.

Statut (čistopis) z dne 14. 7. 1998.

Rg-209739
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01162 z
dne 8. 9. 1998 pri subjektu vpisa
MERIDIANA SHIPPING AGENCY, pomor-
ska agencija, d.o.o., sedež: Prešernov
trg 3, 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, Vojkovo nabrež-

je 30a.
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Rg-209740
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodar-

ski oddelek, je s sklepom Srg
št. 98/01180 z dne 17. 9. 1998 pod št.
vložka 1/05508/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1317911
Firma: EUROGEL, proizvodnja, trgovi-

na in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROGEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Izletniška ulica 44
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Funa Bojan, Koper, Čev-

ljarska ulica 18, in Funa Dragan, Koper,
Izletniška 44, vstopila 11. 6. 1998, vložila
po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Funa Bojan, imenovan 11. 6. 1998,
zastopa družbo brez omejitev, razen skle-
panja pogodb o odsvojitvi ali obremenitvi
nepremičnin ter sklepanja pravnih poslov,
ki presegajo desetkratno nominalno vred-
nost osnovnega kapitala družbe, za kar mo-
ra imeti posebno pooblastilo skupščine
družbe.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo, razen vete-
rinarskih storitev; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perut-
ninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo

s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;

5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482
Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice.

Rg-209798
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00211 z
dne 27. 8. 1998 pri subjektu vpisa ENI,
podjetje za turistično posredovanje, po-
slovne storitve in trgovino, d.o.o., Ko-
per, sedež: Srebrničeva 8, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/04105/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v k.d., spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, družbenikov in zastopnikov,
uskladitev dejavnosti in ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5773679
Firma: SICUREX BRADAČ, k.d., trgovi-

na in turizem, Škofije
Skrajšana firma: SICUREX BRADAČ,

k.d., Škofije
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6281 Škofije, Plavje 20
Ustanovitelja: Rožanec Eneja in Brulc Jo-

žefa, izstopili 9. 9. 1994; Bradač Tanja,
Škofije, Plavje 20, vstopila 9. 9. 1994, od-
govornost:  odgovarja s svojim premože-
njem, in in komanditist, vstopil 29. 12.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rožanec Eneja, razrešena 9. 9.
1994; direktorica Bradač Tanja, imenovana
7. 2. 1995, kot komplementarka zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1998: 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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 kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
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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;
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; 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; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim 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; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 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; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-209799
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00561 z
dne 28. 8. 1998 pri subjektu vpisa
SICUREX BRADAČ, k.d., trgovina in turi-
zem Škofije, sedež: Plavje 20, 6281 Ško-
fije, pod vložno št. 1/04105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz k.d. v d.o.o.: spremembo firme, skrajša-
ne firme in družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5773679
Firma: SICUREX, d.o.o., trgovina in tu-

rizem, Škofije
Skrajšana firma: SICUREX, d.o.o., Ško-

fije

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bradač Damjana, izsto-

pila 3. 5. 1995; Bradač Tanja, Škofije, Plav-
je 20, izstopila iz k.d. in vstopila v
d.o.o. 3. 5. 1995, vložila 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-209801
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00715 z
dne 19. 8. 1998 pri subjektu vpisa
TER.PAN, Podjetje za pekarstvo in trgo-
vino, d.o.o., Sečovlje, sedež: Dragonja
72, 6333 Sečovlje, pod vložno
št. 1/03993/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah: povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka, spremembo družbenikov,
uskladitev dejavnosti in ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5745322
Osnovni kapital: 16,139.000 SIT
Ustanovitelj: Lobbia Corrado, Vicenza,

Italia, Via Milano 53, izstop 30. 3. 1995;
Ternav Edi, Sečovlje, Dragonja 72, vstop
11. 2. 1993, vložek 16,139.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 8.1998: 1541
Proizvodnja surovega olja in maščob; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572
Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-209804
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00304 z
dne 20. 8. 1998 pri subjektu vpisa
KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER,
z.o.o., Koper, sedež: Ul. 15. maja št. 17,
6000 Koper, pod vložno št. 2/00622/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5147042
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Križman Branko, razrešen 2. 4.
1996; zastopnik Rajčič Radovan, Koper,
Kampel 87, imenovan 2. 4. 1996, kot v.d.
direktorja zadruge zastopa zadrugo na pod-
lagi pooblastila predsednika zadruge.

Rg-209805
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00399 z
dne 27. 8. 1998 pri subjektu vpisa P+5,
družba za razvoj inženiringa, d.d., Ko-
per, sedež: Obrtniška 30, 6000 Koper,
pod vložno št.1/03156/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, dejavnosti, prokuristov in čla-
nov nadzornega sveta ter predložitev statu-
ta, usklajenega z zakonom o gospodarskih
družbah, s temile podatki:

Matična št.: 5625033
Osnovni kapital: 4,200.000 SIT
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Kra-

pež Ivan, Ankaran, Frenkova 18, razrešen
28. 10. 1996 kot v.d. direktorja in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter prokurista Kukanja Albin, Por-
torož, Strma pot 9, in Gojtanič Alfred, Por-
torož, Kosmačeva ulica št. 3, Lucija, ime-
novana 18. 10. 1996.

Člani nadzornega sveta: Tončič Viljan,
Grgič Benko in Martinuč Dušan, vstopili
17. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 8.1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 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; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
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Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Statut z dne 17. 10. 1996.

Rg-209806
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00921 z
dne 20. 8. 1998 pri subjektu vpisa PILOTTI
KOPER – pomorska pilotaža, d.o.o., Ko-
per, KOPER PILOTS – sea pilotage, Ltd.,
Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 38,
6000 Koper, pod vložno št. 1/01440/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5891604
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Poje Dimitrije, Koper, Kovačičeva
3, imenovan 3. 7. 1997, kot namestnik di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-209807
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00425 z
dne 8. 9. 1998 pri subjektu vpisa BIME
TRADE, trgovina, gostinstvo in storitve,
d.o.o., Prestranek, sedež: Reška cesta
1b, 6258 Prestranek, pod vložno
št. 1/03971/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in družbenice ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5736919
Firma: BINE, trgovina, gostinstvo in

storitve, d.o.o., Prestranek
Skrajšana firma: BINE, d.o.o., Prestra-

nek
Ustanoviteljica: Kaluža Zvonka, Prestra-

nek, Reška cesta 1, vstop 24. 3. 1997,
vložek 987.000 SIT, odgovornsot: ne  od-
govarja; Vatovec Meta, isztop 24. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 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; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,

tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na

drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 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.; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje.

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

Rg-209808
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00987 z
dne 24. 8. 1998 pri subjektu vpisa TELES
– Proizvodnja izdelkov iz plastike in le-
sa, storitve, notranja in zunanja trgovi-
na, kmetijstvo in turizem, d.o.o., Ilirska
Bistrica, Koseze 14, sedež: Koseze 14,
6250 Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 1/02586/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in firme s
temile podatki:

Matična št.: 5534534
Firma: TELES – Proizvodnja izdelkov

iz plastike in lesa, storitve, notranje in
zunanja trgovina, kmetijstvo in turizem,
d.o.o., Ilirska Bistrica, Ilirska Bistrica

Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Gregor-
čičeva št. 2.

Rg-209809
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01104 z
dne 8. 9. 1998 pri subjektu vpisa TIB
PETROL TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistri-
ca, Šercerjeva 17, Ilirska Bistrica, se-
dež: Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/00126/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ti-
pa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5156564
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Muha Robert, Ilirska Bistrica, Gre-
gorčičeva 28, ki od 7. 8. 1997 zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-209810
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01107 z
dne 11. 9. 1998 pri subjektu vpisa
INTACTA, notranje in zunanja trgovina,
d.o.o., Izola, sedež: Stanovanjsko obrt-
na cona b. št., 6310 Izola, pod vložno
št. 1/04058/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah: spremembo družbenic,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, spremembo pooblaščene-
ga zastopnika, prokurista in uskladitev akta
s temile podatki:

Matična št.: 5747511
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanoviteljice: Scudellaro Loris, izsto-

pila 12. 3. 1995; Lovato Franca, vstopila
7. 1. 1993, vložila 900.000 SIT, ter Scu-
dellaro Claudia in Scudellaro Silvia, vstopili
22. 7.1997, vložili po 300.000 SIT, vse tri
iz Conselve, Italija, Via Vivaldi 16, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tuljak Franko, Izola, Bogomira Ma-
gajne 10, ki od 22. 7.1997 zastopa družbo
brez omejitev, razen glede odsvojitve ali
obremenitve nepremičnin družbe, za kar po-
trebuje sopodpis prokuristke, in prokuristka
Lovato Franca, imenovana 22. 7.1997.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;

5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-

vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6010 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni pro-
met na rednih linijah; 6220 Izredni zračni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6322 Druge po-
možne 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
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 ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-209811
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01183 z
dne 27. 8. 1998 pri subjektu vpisa
BELVEDERE, hotelsko in turistično pod-
jetje, d.d., sedež: Veliki trg 11, 6310 Izo-
la, pod vložno št. 1/00693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ti-
pa zastopnika in članov nadzornega sveta
ter spremembo in čistopis statuta s temile
podatki:
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Matična št.: 5097266
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Se-

ljak Branko, Portorož, Obala 105, razrešen
18. 7. 1997 kot direktor začasne uprave in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Parovel Mirjam,
izstopila in ponovno vstopila 18. 7. 1997;
Kurnoga Milan in Luša Silvo, izstopila 18. 7.
1997; Može Boris in Pahor Vlado, vstopila
18. 7. 1997.

Sprememba statuta (čistopis) z dne
18. 7. 1997.

Rg-209813
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01249 z
dne 8. 9. 1998 pri subjektu vpisa Zavod
za pospeševanje podjetništva in obrti,
Koper, sedež: Ferrarska 2, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/04806/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5868696
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ža-

gar Zoran, razrešen 26. 2. 1997; direktori-
ca Bartolič Irena, Koper, Kampel 23d, ime-
novana 26. 2. 1997, zastopa zavod brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9112 De-
javnost strokovnih združenj.

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

Rg-209814
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01288 z
dne 3. 9. 1998 pod št. vložka 1/05498/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1227548
Firma: IB PROSTOR, projektiranje in

druge tehnične storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: IB PROSTOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 12
Osnovni kapital: 1,584.000 SIT

Ustanovitelj: INVESTBIRO KOPER, pod-
jetje za inženiring, projektiranje, urbanizem
in geodezijo, d.d., Koper, Trg Brolo 12,
vstop 24. 7. 1997, vložek 1,584.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kobal Gorazd, Koper, Kovačičeva uli-
ca 7, imenovan 24. 7. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1998: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7230 Obdela-
va podatkov; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 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;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-209815
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01391 z
dne 21. 8. 1998 pri subjektu vpisa KAKEŽ,
trgovina in storitve, d.o.o., Ilirska Bistri-
ca, sedež: Trubarjeva 3, 6250 Ilirska Bi-
strica, pod vložno št. 1/04121/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5758521
Dejavnost, vpisana 21. 8. 1998: 2521

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821
Proiizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 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; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 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 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;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

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

Rg-209816
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01423 z
dne 1. 9. 1998 pri subjektu vpisa UNIKA
TTI, trgovina, trženje igrač, d.o.o., se-
dež: Log 18, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/01482/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo družbeni-
kov in poslovnih deležev ter spremembo
firme družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5412439
Sedež: 6230 Postojna, Volaričeva 1
Osnovni kapital: 29,352.000 SIT
Ustanovitelji: JAVOR PIVKA, d.d., Pivka,

Kolodvorska 9a, vstopil 12. 9. 1990, vložil
2,201.400 SIT, Premrl Simon, Sežana, Ul.
I. tankovske brigade 4, vstopil 12. 9. 1990,
vložil 11,227.140 SIT, Boštjančič Anita, Piv-
ka, Levstikova ulica 11, vstopila
12. 9. 1990, vložila 1,717.092 SIT, Pec-
man Veronika, Prem 1a, vstopila
12. 9. 1990, vložila 1,717.092 SIT, Pre-
merl Peter, Postojna, Tržaška 15, vstopil
1. 3. 1994, vložil 1,717.092, SIT, Urban-
čič Romana, Knežak, Bač 32, vstopila 1. 3.
1994, vložila 1,171.092 SIT, Vatovec Voj-
ko, Postojna, Pod Jelovico št. 3, vstopil
1. 3. 1994, vložil 1,717.092 SIT, in Koc-
jančič Edi, Šmarje 12, vstopil 27. 1. 1997,
vložil 7,338.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Rg-209817
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01529 z
dne 21. 8. 1998 pri subjektu vpisa PREMA,
d.o.o., proizvodnja, storitve, trgovina, Ilir-
ska Bistrica, sedež: Vojkov drevored 14,
6250 Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 1/01931/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča imenovanje direktorja, uskladi-
tev dejavnosti in čistopis družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5480183
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pen-

ko Igor, Ilirska Bistrica, Snežniška 3, razre-
šen 24. 11. 1997 kot v.d. direktorja in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1998: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1596 Proizvodnja piva; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2463 Proizvod-
nja eteričnih olj; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 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.; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 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; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
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; 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;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 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;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 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;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 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; 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 lastnih
nepremičnin v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7482 Pakiranje.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Čistopis družbene pogodbe z dne
24. 11. 1997.

Rg-209818
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00222 z
dne 21. 8. 1998 pri subjektu vpisa M –
COM MILENKOVIČ IDR., proizvodnja in
trgovina na debelo in drobno, d.n.o., Ko-
per, sedež: Obrtniška 16, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/01762/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5458129
Dejavnost, vpisana 21. 8. 1998: 24510

Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih.
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Rg-209819
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00261 z
dne 4. 9. 1998 pri subjektu vpisa ISTRA-
BENZ AVTO, zastopstvo in prodaja avto-
mobilov, d.o.o., sedež: Obrtniška 30,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05259/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov in obsega pooblastil s
temile podatki:

Matična št.: 5992222
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Krašovec Branko, Ljubljana, Ulica
28. maja 23, ki od 28. 1. 1998 zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Vergan Mi-
lan, razrešen 28. 1. 1998.

Rg-209820
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00264 z
dne 2. 9. 1998 pri subjektu vpisa
NEOPLAST – Vizualne komunikacije, tr-
govina, inženiring, d.o.o., Koper, sedež:
Ul. 15. maja 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02676/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5557003
Dejavnost, vpisana 2. 9. 1998: 2020

Proizvodnja furnirja, vezanega in slojaste-
ga lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2416 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarnih obliki;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 2512 Obnavljanje in protektira-
nje 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 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja go-
spodinjske in okrasne keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2735 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-

vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izolira-
nih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja 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
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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 lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-

nih prodajalnah; 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 ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 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; 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 prome-
tu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 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; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 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
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
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Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost depo-
nij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

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

 Rg-209822
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00280 z
dne 2. 9. 1998 pri subjektu vpisa NEON –
Vizualne komunikacije, notranja in zu-
nanja trgovina, zaključna dela v gradbe-
ništvu in inženiring, d.o.o., Koper, sedež:
Dolinska 23, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04651/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1998: 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojaste-
ga lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2416 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarnih obliki;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 2512 Obnavljanje in protektira-
nje 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 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja go-

spodinjske in okrasne keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2735 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izolira-
nih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja 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
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri proda-
ji 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z

ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 60211 Mest-
ni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
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nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 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 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.; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožn dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce; pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-209823
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00288 z
dne 25. 8. 1998 pri subjektu vpisa MAKO,
proizvodnja usnjene galanterije in trgo-
vina, d.o.o., Prestranek, sedež: Reška ce-
sta 3, 6258 Prestranek, pod vložno
št. 1/04297/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah: spremembo firme in skraj-
šane firme, povečanje osnovnega kapitala
in vložka, spremembo dejavnosti in zastop-
nika ter uskladitev ustanovnega akta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5801290
Firma: PLASO-KO, proizvodnja plastič-

nih izdelkov, d.o.o., Prestranek
Skrajšana firma: PLASO-KO, d.o.o., Pre-

stranek
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Črtomir, Prestra-

nek, Reška cesta 3, vstop 8. 6. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Korošec Marija, Prestranek, Reška
cesta 3, imenovana 29. 1. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

 Dejavnost, vpisana 25. 8. 1998: 24660
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
24700 Proizvodnja umetnih vlaken; 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; 26110 Proizvodnja ravnega
stekla; 26120 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 26130 Proizvodnja votlega ste-

kla; 26140 Proizvodnja steklenih vlaken;
26150 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 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.

Rg-209825
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00318 z
dne 4. 9. 1998 pod št. vložka 1/02341/01
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5505399001
Firma: TECNOVAL – Trgovina, inženi-

ring, consulting, servis, d.o.o., Izola, Po-
družnica Projekt-biro, Ljubljana, Ob Do-
lenjski železnici 12

Skrajšana firma: TECNOVAL, d.o.o.,
Izola, Podružnica Projekt-biro, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob Dolenjski

železnici 12
 Ustanovitelj: TECNOVAL, Trgovina, in-

ženiring, consulting, servis, d.o.o., Izola, Na
Terasah 4, vstop 22. 1. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Nose Vojko, Izola, Na Terasah 4,
imenovan 22. 1. 1998, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje.

Rg-209826
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00348 z
dne 28. 8. 1998 pri subjektu vpisa KALA –
Zunanjetrgovinsko podjetje, d.o.o., Ko-
per, sedež: Pristaniška 31, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02386/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5512271
Dejavnost, vpisana 28. 8. 1998: 50101

Trgovina na debelo 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; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-209828
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00362 z
dne 4. 9. 1998 pri subjektu vpisa AXLE –
Vulkanizerstvo in trgovina, d.o.o., Koper,
sedež: Vanganelska 14, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/04026/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, vložkov in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5757053
Osnovni kapital: 6,556.000 SIT
Ustanovitelji: Vadnov Bogdan, vstopil

25. 2. 1993, Vadnov Tanja in Vadnov Alen,
vstopila 15. 5. 1994, vložila po 946.500
SIT, vsi iz Dekanov 247a, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-209829

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00363 z
dne 1. 9. 1998 pri subjektu vpisa BATAGEL
& CO., organizacijski inženiring in po-
sredovanje, d.o.o., Postojna, Tržaška 15,
sedež: Tržaška 15, 6230 Postojna, pod
vložno št. 1/00831/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:
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Matična št.: 5323070
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1998: 2971

Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-209830
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00369 z
dne 24. 8. 1998 pri subjektu vpisa
METALCHERAMICA – Elektrokovinska
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Sečovlje,
sedež: Sečovlje b. št., 6333 Sečovlje,
pod vložno št. 1/00690/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo obsega
pooblastil pri zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5290139
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pliško Boris, Portorož, Letoviška 9,
ki od 23. 1. 1998 zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-209831
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00374 z
dne 8. 9. 1998 pri subjektu vpisa VENC,
lesna proizvodnja in trgovina, d.o.o., Bač
11, sedež: Bač 11, 6253 Knežak, pod
vložno št. 1/04578/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5818176
Firma: VENC, lesna proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Bač 11
 Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 01412

Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
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 em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjske-

ga pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno

s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne ob-
like zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene
dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice. Pri dejavnosti 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.
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Rg-209832
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00378 z
dne 1. 9. 1998 pri subjektu vpisa DOMUS
– arhitektni atelje, d.o.o., Koper, sedež:
Lazaretska 6, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02555/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5535557
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1998: 3210

Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-209834
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00375 z
dne 11. 9. 1998 pod št. vložka
1/05506/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v Ljubljani, spremem-
bo firme, skrajšane firme in ustanovitelja,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
spremembo dejavnosti in zastopnika ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5823595
Firma: EQUINOX, Trgovina, gostinstvo

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

govornostjo
Sedež: 6225 Hruševje, Slavinje 4
Osnovni kapital: 1,500.000 Sit
Ustanovitelj: Ravnikar Primož, izstop

2. 12. 1997; Kendič Rifet, Hruševje, Slavi-
nje 4, vstop 2. 12. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ravnikar Primož, razrešen 2. 12.
1997, direktor Kendič Rifet, imenovan
2. 12. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 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 trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
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
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51350 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52110 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nes-

pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 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.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vložno št. 1/18045/00 s firmo: EQUINOX,
d.o.o., podjetje za inženiring in poslovne
storitve, Dolenjska 58, Ljubljana.

Rg-209835
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00424 z
dne 3. 9. 1998 pri subjektu vpisa S.E.T.,
Podjetje za posredovanje, turistične in
ekonomsko-organizacijske storitve,
d.o.o., Portorož, sedež: Čokova 3, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/01433/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža, uskla-
ditev dejavnosti in uskladitev aktov z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5404886
Firma: S.E.T., podjetje za posredova-

nje, turistične in ekonomsko organiza-
cijske storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: S.E.T., d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Kolodvorska 2
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1998: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
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50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stro-
ji;5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-

vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih 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;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

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

Rg-209836
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00428 z
dne 21. 9. 1998 pri subjektu vpisa
KOVINOKLEP, Obrtne storitve, d.o.o.,
Portorož, sedež: Obrtniška b. št. 6320
Portorož, od vložno št. 1/02170/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, dejavno-
sti ter osebnih podatkov družbenika in di-
rektorja s temile podatki:

Matična št.: 5496853
Firma: KOVINOKLEP, obrtne storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: KOVINOKLEP, d.o.o.
Sedež: 6320 Portorož, Liminjanska

ulica 111, Lucija
Ustanovitelj: Kužel Bogdan, Piran, K

sončni poti 11, vstop 13. 9. 1993, vložek
301.800 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kužel Bogdan, imenovan
13. 9. 1993, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-

ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 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;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-209843
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00515 z
dne 21. 9. 1998 pri subjektu vpisa DRS,
trgovina in gostinstvo, d.o.o., Koper, se-
dež: Bernetičeva 20, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03531/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, družbenikov, zastopni-
kov in družbenega akta s temile podatki:

Matična št.: 5677602
Firma: DRS, trgovina in gostinstvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: DRS, d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Ob starem zidov-

ju 8
Ustanovitelj: Djekić Dušan in Djekić Ra-

dosavka, izstopila 12. 3. 1998; Pečan
Alojz, Izola, Ob starem zidovju 8, vstopil
12. 3. 1998, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Djekić Dušan in družbenica Djekić
Radosavka, razrešena 12. 3. 1998; direk-
tor Pečan Alojz, imenovan 12. 3. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbenega akta (čistopis)
z dne 12. 3. 1998.

Rg-209842
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00507 z
dne 15. 9. 1998 pri subjektu vpisa
SEAWAY PORTOROŽ – Podjetje za pro-
jektiranje, izdelavo, prodajo in vzdrže-
vanje opreme, d.o.o., Portorož, sedež:
Pot solinarjev 8, 6320 Portorož, pod vlož-
no št. 1/00929/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in
vložkov ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5337046
Ustanovitelj: Štravs Ivan, vstopil

22. 11. 1989, vložil 2,012.800 SIT in
Štravs Katja, vložila 503.200 SIT, oba iz
Kopra, Strma pot 15, vstopila 16. 2. 1998,
odgovornost: ne  odgovarjata; Miklavec Da-
vorin, izstop 16. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1822 Pro-
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izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 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;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
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; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6110 Pomor-
ski promet; 6322 Druge pomožne dejavno-
sti v vodnem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92621 Dejav-
nost marin; 92623 Druge športne dejavno-
sti.

Rg-209844
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00516 z
dne 15. 9. 1998 pri subjektu vpisa
PLESKARSTVO KOPER, d.o.o., zaključ-
na in obrtna dela v gradbenštvu, sedež:
Ul. 15. maja št. 2, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/04261/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5779626
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Brundula Aldo, razrešen 20. 1. 1998;
direktor Kljajič Ilija, Izola, Jagodje 21, ime-
novan 20. 1. 1998, zastopa družbo brez
omejitev, razen sklepanja pogodb o nakupu
ali prodaji nepremičnin družbe, osnovnih
sredstev ali darilnih in kreditnih pogodb, ki
jih lahko sklene le na podlagi sklepa
skupščine.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 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; 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; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 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.

Rg-209846
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00587 z
dne 10. 9. 1998 pri subjektu vpisa REA,
inženiring, gasilne opreme in trgovina,
d.o.o., sedež: Mladinska 7, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/01015/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5340985
Sedež: 6310 Izola, Cona mestne in-

dustrije Izola
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1998: 2852

Splošna mehanična dela; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2972 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov in naprav; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji

goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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
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prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

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

Rg-209848
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00650 z
dne 10. 9. 1998 pri subjektu vpisa TOMAS,
export-import in storitve, d.o.o., Porto-
rož, sedež: Liminjanska 96, 6320 Porto-
rož, pod vložno št. 1/02525/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in poslovnih deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5535794
Ustanovitelj: Bezjak Vladimir in Bezjak

Božidara, izstopila 24. 3. 1998; Bezjak To-
maž, Portorož, Podvozna 2, vstopil 24. 3.
1998, vložil 10,000.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-209849
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00659 z
dne 8. 9. 1998 pod št. vložka 1/05500/00
vpisalo v sodni register tega sodišča prenos
iz OS v Ljubljani, spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, družbenikov in zastop-
nikov ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5655021
Firma: KUSHTRIM, gradbeništvo, trgo-

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

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Morova 25c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pilih Zdravko, izstop 26. 3.

1998; Elshani Muharrem, Suva Reka, Ko-
sovo – ZRJ, Gradina 11, vstop 26. 3. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pilih Zdravko, razrešen 26. 3. 1998;
direktor Elshani Muharrem, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokuristka Nadarević
Ferida, Koper, Vlačičeva ulica 11, imenova-
na 26. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 45110 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 45120 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-

cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vložno št. 1/18325/00 s firmo: ZEGRAD,
d.o.o., podjetje za zemeljska in gradbena
dela, Ljubljana.

Rg-209850
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00663 z
dne 3. 9. 1998 pod št. vložka 1/05499/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1300482
Firma: KUMULUS OPTIKA, trgovina z

optičnimi pripomočki, d.o.o.
Skrajšana firma: KUMULUS OPTIKA,

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

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Obala 123
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Oblak Bogomir in Oblak

Nataša, oba iz Portoroža, Lepa cesta 17,
vstopila 18. 3. 1998, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Oblak Nataša, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Oblak Bogomir,
imenovana 18. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1998: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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 izdel-
ki široke porabe; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 85122 Specialistična ambulant-
na dejavnost.

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

Rg-209851
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00680 z
dne 4. 9. 1998 pri subjektu vpisa
PASO-KO, proizvodnja plastičnih izdel-
kov, d.o.o., Prestranek, sedež: Reška ce-
sta 3, 6258 Prestranek, pod vložno
št. 1/04297/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev s temile podatki:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 3 / 21. 1. 1999 / Stran 223

Matična št.: 5801290
Ustanovitelja: Korošec Črtomir, vstopil

8. 6. 1993, in Korošec Marija, vstopila 6. 4.
1998, oba iz Prestranka, Reška cesta 3,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-209852
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00686 z
dne 14. 9. 1998 pri subjektu vpisa C.C.T.
COMBINED COINTAINER TRANSPORT,
d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje
38, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04333/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in zastop-
nikov ter uskladitev aktov z zakonom o go-
spodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5791367
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lukič Igor, razrešen 10. 6. 1996;
direktor Krkoč Martin, Črni Kal, Osp 74,
imenovan 10. 6. 1996, zastopa družbo
omejeno do tolarske protivrednosti DEM
5.000 preko tega zneska pa le na podlagi
predhodnega sklepa skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 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; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-209853
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00721 z
dne 21. 8. 1998 pod št. vložka
1/05491/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1263501
Firma: VALA-MONT, vodovodne, plin-

ske in sanitarne inštalacije, d.o.o.
Skrajšana firma: VALA-MONT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6280 Ankaran, Hrvatini 43
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Debelli Adesa, Ankaran,

Hrvatini 43, vložila 900.000 SIT, in Franco
Mauro, Muggia, Italija, Via Mazzarei 15, vlo-
žil 600.000 SIT – vstopila 8. 4. 1998, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Debelli Adesa, imenovana 8. 4.
1998, kot poslovodkinja-direktorica zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1998: 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-209859
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodar-

ski oddelek, je s sklepom Srg
št. 98/01105 z dne 27. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa PODJETJE ZA STANO-

VANJSKO GOSPODARSTVO DOM, Ko-
per, p.o., Azienda per l’economia am-
bientale DOM Capodistria p.r., sedež:
Cankarjeva 6, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00578/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje v
d.o.o, spremembo firme, skrajšane firme
in tipa zastopnika, ustanoviteljev, osnovni
kapital, vložke, uskladitev dejavnosti in
družbeno pogodbo s temile podatki:

Matična št.: 5242126
Firma: PODJETJE ZA INŽENIRING IN

POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
DOM, KOPER, d.o.o.

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

govornostjo
Osnovni kapital: 52,800.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna druž-

ba, Ljubljana, Dunajska 160, vložila
23,800.000 SIT, Kapitalski sklad, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 5,280.000 SIT,
Odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vložil 5,280.000 SIT, Krmac Mira, Pi-
ran, Kosovelova ul. 1, vložila 320.000 SIT,
Intihar Matej, Koper, Kvedrova cesta 9,
vložil 80.000 SIT, Fičur Katja, Koper, Rož-
na pot 11, vložila 80.000 SIT, Fičur Jolan-
da, Koper, Pahorjeva ul. 8, vložila 320.000
SIT, Šukljan Petra, Koper, Rozmanova
ul. 7, vložila 160.000 SIT, Vinčec Ivan, Ko-
per, Kampel 41, vložil 4,180.000 SIT, Vin-
coletto Mirjana, Koper, Sermin 13, Berto-
ki, vložila 160.000 SIT, Fičur Bojan, Ko-
per, Rožna pot 11, vložil 140.000 SIT,
Jenko Sabina, Škofije, Spodnje Škofije
40c, vložila 40.000 SIT, Pasutto Klara, Ko-
per, Pahorjeva 63, vložila 160.000 SIT,
Vinčec Gašper, Koper, Kampel 41, vložil
80.000 SIT, Grom Sandi, Koper, Benčiče-
va ul. 6, vložil 40.000 SIT, Vinčec Marjeta,
Koper, Kampel 41, vložila 240.000 SIT,
Grom Špela, Koper, Benčičeva ul. 6, vlo-
žila 40.000 SIT, Jenko Ester, Škofije,
Spodnje Škofije 40c, vložila 640.000 SIT,
Vinčec Marija Loreta, Koper, Tominčeva
2, vložila 240.000 SIT, Velec Ludvik, Ko-
per, Pahorjeva ul. 63, vložil 280.000 SIT,
Vinčec Urška, Koper, Kampel 41, vložila
80.000 SIT, Šukljan Aljoša, Koper, Roz-
manova ul. 7, vložil 80.000 SIT, Velec Ma-
rija, Koper, Pahorjeva ul. 63, vložila
280.000 SIT, Petrović Norma, Koper, Sre-
berničeva 4, vložila 650.000 SIT, Klepač
Nastja, Koper, Dolga reber 2c, vložila
80.000 SIT, Grom Bojan, Koper, Benčiče-
va ul. 6, vložil 150.000 SIT, Bremec Ta-
nja, Pobegi, Cikuti 6, vložila 160.000 SIT,
Zabukovec Branislav, Koper, Rozmanova
50, vložil 210.000 SIT, Jamnik Jožefa, An-
karan, Bevkova ulica 50, vložila 320.000
SIT, Fičur Livjana, Koper, Rožna pot 11,
vložila 240.000 SIT, Šukljan Tanja, Koper,
Rozmanova 7, vložila 290.000 SIT, Fičur
Petra, Koper, Rožna pot 11, vložila 80.000
SIT, Klobas Nataša, Koper, cesta na Mar-
kovec 7, vložila 240.000 SIT, Vinčec Bran-
ko, Koper, Tominčeva 2, vložil 240.000
SIT, Rihtarec Josip, Koper, Krpanova ulica
11a, vložil 280.000 SIT, Zabukovec Šik
Irena, Izola, Ul. oktobrske revolucije 18c,
vložila 40.000 SIT, Rihtarec Polona, Ko-
per, Krpanova ulica 11a, vložila 560.000
SIT, Intihar Mitja, Koper, Kvedrova cesta
9, vložil 80.000 SIT, Fičur Marčel, Koper,

Pahorjeva ul. 8, vložil 320.000 SIT, Ben-
čič Eleonora, Koper, Ul. II. prekomorske
brigade 39a, vložila 240.000 SIT, Švab
Andrej, Črni Kal, Hrastovlje 7, vložil 80.000
SIT, Bremec Sandi, Koper, Manžan 57,
vložil 200.000 SIT, Jamnik Andrej, Anka-
ran, Bevkova ulica 50, vložil 1,620.000
SIT, Rihtarec Katja, Koper, Krpanova
ul. 11a, vložila 80.000 SIT, Rihtarec Ro-
bert, Koper, Krpanova ul. 11a, vložil
80.000 SIT, Drešar Franc, Ankaran, Hrva-
tinova ulica 13, vložil 280.000 SIT, Jenko
Samo, Škofije, Spodnje Škofije 40c, vložil
100.000 SIT, Klepač Ledimira, Koper,
Dolga reber 2c, vložila 240.000 SIT, Jam-
nik Marko, Ankaran, Bevkova ul. 50, vložil
130.000 SIT, Plaznik Silva, Koper, Krožna
10, vložila 280.000 SIT, Zabukovec Igor,
Koper, Tomšičeva ul. 4, vložil 50.000 SIT,
Rimanič Barbara Koper, Cesta na Marko-
vec 11, vložila 290.000 SIT, Grom Mojca,
Koper, Benčičeva ul. 6, vložila 130.000
SIT, Kavrečič Nevij, Ankaran, Hrvatini 177,
vložil 240.000 SIT, Jenko Vojteh, Škofije,
Spodnje Škofije 40c, vložil 170.000 SIT,
Jerman Elena, Koper, Bošamarin 26, vlo-
žila 320.000 SIT, Švab Nadja, Črni Kal,
Hrastovlje 7, vložila 200.000 SIT, Intihar
Nevja, Koper, Kvedrova cesta 9, vložila
240.000 SIT, Jerman Ivan, Koper, Boša-
marin 26, vložil 320.000 SIT, Intihar Savo,
Koper, Kvedrova cesta 9, vložil 930.000
SIT, Krmac Davor, Koper, Pobočna 4, vlo-
žil 560.000 SIT – vstopili 4. 5. 1998, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vin-
čec Ivan, Koper, Kampel 41, razrešen
24. 4. 1998 kot direktor in imenovan za
začasnega poslovodja – direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2212 Izdajanje časopisov;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okra-
sne keramike; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvod-
nja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 40301 Proizvodnja
pare in tople vode; 40302 Distribucija pa-
re in tople vode; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 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-
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niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 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; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 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 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 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; 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.; 7511 Dejavnost
uprave; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje
in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge storitve jav-
ne higiene; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost. Pri dejavnosti 74.60 – Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje, opravlja druž-
ba samo dejavnost varovanja.

Družbena pogodba z dne 4. 5. 1998.
Vpis lastninskega preoblikovanja na

podlagi soglasja Agencije za prestrukturi-
ranje in privatizacijo Ljubljana, št. LP
01478/01290-1998/BS z dne 30. 6.
1998.

Rg-209860
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01145 z
dne 21. 9. 1998 pod št. vložka
1/05509/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304496
Firma: VAKSING – družba za proizvod-

njo in prodajo čistil, d.o.o.
Skrajšana firma: VAKSING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6281 Škofije, Zg. Škofije 121
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Burić Anđjelko, Škofije,

Zg. Škofije 121, Jarkovič Bogdan, Anka-
ran, Vlahovičeva 61, in Makuc Roman, Por-
torož, Seča 107, vstopili 8. 7. 1998, vloži-
li po 700.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Burić Anđjelko, Jarkovič Bogdan in
Makuc Roman, imenovani 8. 7. 1998, vsak
od njih zastopa družbo z naslednjimi omeji-
tvami: za sklepanje poslov, ki zavezujejo
družbo nad 500.000 (petstotisoč 00/100)
SIT, potrebuje soglasje in sopodpis še ene-
ga ustanovitelja oziroma družbenika.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarnih ob-
liki; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;

2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 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 izdel-
kov iz plastičnih mas; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 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
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
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met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavno-
sti v vodnem prometu; 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;
7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi 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 raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-209861
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01165 z
dne 21. 9. 1998 pri subjektu vpisa
CONNEX, podjetje za uvoz in izvoz, tr-
govino na debelo in drobno, kontrolo
kakovosti in količine blaga, svetovanje
in trženje, d.o.o., Kozinova 9, Portorož,
sedež: Kozinova ulica 9, 6320 Porto-
rož, pod vložno št. 1/02442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapita-
la, deležev, družbenikov in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5528968
Firma: IMOFIN – Promet z nepremič-

ninami, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: IMOFIN, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Izletniška pot 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Carl Eugenija, izstopila

24. 6. 1998; Božič Igor, Koper, Izletniška
pot 8, vstopil 24. 6. 1998, vložil
1,876.000 SIT, in INTERFIN, svetovanje
in opravljanje finančnih poslov, d.o.o., Ko-
per, Koper, Pristaniška ulica 8, vstopil 9. 7.
1998, vložila 224.000 SIT – odgovornost:
ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Carl Eugenija, razrešena 8. 7.
1998; direktor Božič Igor, imenovan 8. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 40101 Proizvodnja
elektrike v HE; 40103 Druga proizvodnja
elektrike; 4521 Splošna gradbena dela;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim

posredništvom; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
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; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

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

Rrg-209862
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg, št. 98/01177 z
dne 16. 9. 1998 pri subjektu vpisa HOTELI
BERNARDIN, d.d., Portorož, sedež: Oba-
la 2, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/01100/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5004837
Člana nadzornega sveta: Kušar Igor, iz-

stopil 30. 4. 1998, in Buda Gorazd, izstopil
16. 9. 1998; Strniša Marija, vstopila 30. 4.
1998, in Ambrožič Brane, vstopil 30. 4.
1998.

Rrg-209865

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg, št. 98/01213 z
dne 10. 9. 1998 pod št. vložka
1/05502/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318047
Firma: LIPRO, d.o.o., transportne lini-

je in fleksibilne konstrukcije v avtomati-
zaciji

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Šmarska cesta 18
Osnovni kapital: 2,850.000 SIT
Ustanovitelji: FC-GROUP, projektira-

nje, proizvodnja, montaža in trgovina spe-
cialnih strojev in naprav, d.o.o., Ankaran,
Vlahovičeva 11, vložil 1,396.500 SIT, Pri-
bac Barbara, Koper, Šmarska cesta 18,
vložila 570.000 SIT, Pribac Albert, Ko-
per, Šmarska cesta 18, vložil 570.000
SIT, Jerman Marijan, Ankaran, Vlahoviče-
va 11, vložil 87,495 SIT, Ugrin Franko,
Koper, Cesta na Markovec 31, vložil
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93.765 SIT, Kocjančič Denis, Ankaran,
Cahova 8, vložil 66.120 SIT, in Škrlj Aleš,
Koper, Cesta XIII št. 9, Prade, vložil
66.120 SIT – vstopili 31. 7. 1998, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pribac Albert, imenovan 31. 7. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih apara-
tov; 2972 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektron-
skih komponent; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih inštrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove mo-
torje; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za

gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 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
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi 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; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rrg-209866
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg, št. 98/01214 z

dne 21. 9. 1998 pri subjektu vpisa
AZIMUT, trgovsko uvozno-izvozno pod-
jetje, d.o.o., sedež: Partizanska 33b,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/04734/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala in vlož-
kov, družbenika in poslovnih deležev ter raz-
širitev in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5835356
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta 109
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Vescovi Rosanna, Dui-

no-Aurisina, Italija, Duino-Aurisina 179,
vstop 5. 8. 1998, vložek 210.000 SIT,
Franceschini Peter, Duino-Aurisina, Italija,
Duino-Aurisina 179, vstop 23. 3. 1994, vlo-
žek 1,680.000 SIT, in Gomezel Robert,
Dutovlje, Skopo 64a, vstop 23. 3. 1994,
vložek 210.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski
promet; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.

Rrg-209867
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg, št. 98/01217 z
dne 14. 9. 1998 pod št. vložka
1/05507/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318055
Firma: TRANSTAR TRIPAR, Transport

in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: TRANSTAR TRIPAR,

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

odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Markova ulica

55, Bertoki
Ustanovitelja: Tripar Valter in Tripar Dani-

jela, oba iz Kopra, Markova ulica 55, Berto-
ki, vstopila 4. 8. 1998, odgovornost:  od-
govarjata s svojim premoženjem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Tripar Valter in Tripar Danijela, ime-
novana 4. 8. 1998, kot poslovodji zastopa-
ta družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 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 em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 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 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 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
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in

sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 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 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-

janje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rrg-209868
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg, št. 98/01229 z
dne 21. 9. 1998 pod št. vložka
1/05510/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v Ljubljani: spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 1194372
Firma: I.R.G., inženiring, projektiranje

in zastopanje na področju energetike,
d.o.o.

Skrajšana firma: I.R.G., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6274 Šmarje, Šmarje 149
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Glavina Rinaldo, Šmarje pri

Kopru, Šmarje 149, vstop 4. 4. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Glavina Valentina, Šmarje pri Ko-
pru, Šmarje 149, imenovana 4. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 1110
Pridobivanje nafte in zemeljskega plina;
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem naf-
te in zemeljskega plina, brez iskanja na-
hajališč; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 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 de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
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Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, 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 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153

Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 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;
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
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 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
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih 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 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje 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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstra-
njevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravna-
nje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vložno št. 1/29351/00, s firmo: I.R.G., in-
ženiring, projektiranje in zastopanje na po-
dročju energetike, d.o.o., Ljubljana.

Rrg-209869
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg, št. 98/01265 z
dne 2. 9. 1998 pri subjektu vpisa HYPO
LEASING KOPER, Podjetje za financira-
nje, d.o.o., sedež: Zore Perello Godina
2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05123/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, naslova in
pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5938317
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 30
 Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rusjan Denis, Izola, Cankarjev dre-
vored 16a, ki od 27. 8. 1998 zastopa druž-
bo z omejitvijo, da le s soglasjem družbeni-
ka lahko sklepa posle ali sprejema odloči-
tve, ki se nanašajo na: izvajanje investicijskih
del in najemanje posojil in kreditov, ki pre-
sega 20 % osnovnega kapitala, kakor tudi
dajanje takih kreditov ali poroštev; določa-
nje splošnih pogojev poslovanja; sklepanje
kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot
eno leto; prenos kakršnihkoli družbenih pra-
vic na druge; podeljevanje neomejenih
pooblastil; izplačevanje predujmov na račun
udeležbe pri dobičku.
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Rg-205672
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02276 z dne 22. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa SCHINDLER SERVICE, d.o.o.,
podjetje za inženiring, montažo in ser-
vis dvigal in premičnih stopnic, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 106, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22607/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5752361
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Lovšin Mitja, razrešen 30. 4. 1998;
direktor Vračar Viktor, Ljubljana, Zvezda 5,
imenovan 1. 5. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-205673
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02277 z dne 27. 5. 1998 pod št.
vložka 1/26909/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5918430001
Firma: EMBAGRAF, grafično in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Podruž-
nica Spodnje Gorje

Skrajšana firma: EMBAGRAF, d.o.o.,
Ljubljana – Podružnica Spodnje Gorje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4247 Zgornje Gorje, Spodnje

Gorje 59
Ustanovitelj: EMBAGRAF, Grafično in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Kajuho-
va 29, vstop 10. 4. 1998, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: dir-
ketorica Okorn Aleksandra, ki zastopa po-
družnico brez omejitev, in zastopnik Okorn
Alojzij, ki kot namestnik direktorice zasto-
pa podružnico brez omejitev, oba iz Ljub-
ljane, Kajuhova 29, imenovana 10. 4.
1998.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1998:
21110 Proizvodnja vlaknin; 21120 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 21210 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 21230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 22150 Drugo
založništvo; 22210 Tiskanje časopisov;
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigo-
veštvo in dodelava; 22240 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
74204 Drugo projektiranje in tehnično

svetovanje; 74820 Pakiranje; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-205674
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02282 z dne 18. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa STEMAX, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in posredovanje, d.o.o., Du-
najska 116, Ljubljana, Slovenija, sedež:
Dunajska 116, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21394/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5727189
Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 1552

Proizvodnja sladoleda; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 2215 Drugo založ-
ništvo; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3542 Proizvodnja koles;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
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; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 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; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-

gih usnjenih izdelkov; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-205675
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02283 z dne 19. 5. 1998 pod št.
vložka 1/21394/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5727189002
Firma: STEMAX, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in posredovanje, d.o.o., Du-
najska 116, Ljubljana, Podružnica – Ma-
raton šport

Skrajšana firma: STEMAX, d.o.o., Po-
družnica – Maraton šport

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1420 Trbovlje, Cesta 1. julija 1
Ustanovitelj: STEMAX, Podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in posredovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 116, vstop 16. 4.
1998, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strel Boris, Škofja Loka, Podlubnik
162, imenovan 16. 4. 1998, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2215 Drugo
založništvo; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3542 Proizvodnja koles;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
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; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s



Stran 230 / Št. 3 / 21. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvar-

janje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-205678
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02310 z dne 15. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30569/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294148
Firma: A.N.A. GRAD, nepremičninska

agencija, d.o.o.
Skrajšana firma: A.N.A. GRAD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Melikova 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gjura Milan, Ljubljana, Meli-

kova 26, in Godec Vesna, Ljubljana, Kosove-
lova ulica 69, vstopila 5. 3. 1998, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gjura Milan in zastopnica Godec Ve-
sna, imenovana 5. 3. 1998, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 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; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2412 Proizvod-
nja barvil in pigmentov; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 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
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomuni-
kacije; 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; 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; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.
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Rg-205680
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/92345 z dne 15. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30566/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1263382
Firma: GRČA COMMERCE, podjetje za

storitve, prevoze in trgovino, d.o.o., Dvor
5, Šmartno pri Litiji

Skrajšana firma: GRČA COMMERCE,
d.o.o., Šmartno pri Litiji

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1275 Šmartno pri Litiji, Dvor 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kastelic Damjan, Šmartno

pri Litiji, Velika Štanga 7 in Možina Matjaž,
Šmartno pri Litiji, Dvor pri Bogenšperku 5,
imenovana 15. 4. 1998, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kastelic Damjan in prokurist Možina
Matjaž, imenovana 15. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1998: 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 60240
Cestni tovorni promet; 71310 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem.

Rg-205683
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02850 z dne 28. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30631/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Kranju,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, naslova, osnovne-
ga kapitala, ustanoviteljev, deležev in za-
stopnikov ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5668620
Firma: GP TRNOVO, podjetje za grad-

njo, d.o.o.
Skrajšana firma: GP TRNOVO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta dveh

cesarjev 170a
Osnovni kapital: 10,230.000 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Jože, izstopil

11. 5. 1998; ŽERJAV, Podjetje za grad-
beništvo in inž., d.o.o., Ljubljana, Ulica
Malči Beličeve 58, vložil 6,820.000 SIT,
in Gradbena družba Vič, d.o.o., Ljubljana,
Tbilisijska 81, vložila 3,410.000 SIT – vsto-
pila 11. 5. 1998, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vidmar Jože, razrešen 11. 5. 1998;
direktor Jarc Mirko, Ljubljana, Ulica Malči
Beličeve 58, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokurist Obermajer Janez, Ljublja-
na, Splitska ulica 10, imenovan 11. 5.
1998.

Dejavnost, vpisana 28. 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;
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; 26210 Proizvodnja gospodinjske
in okrasne keramike; 26230 Proizvodnja
izolatorjev in izolacijskih elementov iz kera-
mike; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28750 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna grad-
bena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna 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;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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 drobno
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; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52450
Trgovina drobno z električnimi, gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati;  52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
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; 60240 Cestni tovorni
promet; 61100 Pomorski promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 65210 Finančni zakup (leasing);
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
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ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/03264/00 s firmo VITRANS, podjetje
za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Šenčur, Pipanova 52.

Rg-205687
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01467 z dne 4. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30663/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278509
Firma: MEGFID, zobozdravstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MEGFID, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Langusova 7
Osnovni kapital: 1,511.730 SIT
Ustanovitelja: Grošelj Helena, Ljubljana,

Kantetova 83, in Grošelj Dušan, Ljubljana,
Ilirska 7, vstopila 27. 1. 1998, vložila po
755.865 SIT, odgovornost: ne  odgovarja-
ta.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Grošelj Helena in zastopnik Gro-
šelj Dušan, imenovana 27. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1998: 3661
Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno 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 vozi-
la; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju humanistike; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 8513 Zobozdravstvena
dejavnost; 8514 Druge zdravstvene de-
javnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-205688
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01542 z dne 4. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa TAP – “F”, Podjetje za trgovanje
na debelo in drobno ter agencijske po-
sle, d.o.o., sedež: Ulica Pohorskega ba-
taljona 34, 1113 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11022/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5460379
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Žgaj-

ner Friderik, razrešen 1. 3. 1998 kot direk-
tor in imenovan za prokurista, in direktor
Žgajner Egon, imenovan 1. 3. 1998, oba iz
Ljubljane, Komanova ulica 17.

Rg-205690
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03034 z dne 4. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30660/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305123
Firma: DIANZA, družba za trgovino in

poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DIANZA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Učakar 44
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Perović Dragan, Ljubljana,

Ulica bratov Učakar 44, vstop 21. 5. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čižič Perović Irena, Ljubljana, Uli-
ca bratov Učakar 44, imenovana 21. 5.
1998.

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; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139

Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5511 De-
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javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 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.

Rg-205692
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01775 z dne 29. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30641/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1279025
Firma: DOM INTERIER, trgovina in pro-

izvodnja pohištva, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: DOM INTERIER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 252
Osnovni kapital: 37,872.000 SIT
Ustanovitelji: INTERMERCAT

HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., Munc-
hen, Mittererstrasse 9, vložil 17,042.400
SIT, Zajec Fedor, Ljubljana, Scopolijeva uli-
ca 19, vložil 4,260.600 SIT, Kovač Barba-
ra, Ljubljana, Goropečnikova ulica 9, vložila
4,260.600 SIT, Šorn Maksimiljan, Škofja
Loka, Zminec 72, vložl 4,260.000 SIT, Do-
madenik Katja, Ljubljana, Skapinova ulica
7, vložila 4,260.600 SIT, in Kuzmič Dam-
jan, Ljubljana, Palmejeva 8, vložil
3,787.200 SIT – vstopili 9. 2. 1998, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuzmič Damjan, imenovan 9. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1998: 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 36110 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 36120 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne

prostore, razen sedežnega; 36130 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70100 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Pri vpisu podatka so bile tuje črke z do-
datnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-205695
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01731 z dne 28. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa EPG, elektrotehniško podjet-
je, d.o.o., Grosuplje, sedež: Cesta na Kr-
ko 9, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/00019/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5149339
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pečnikar Anton, Ljubljana, Koširjeva
15, imenovan 20. 4. 1995; direktor Koželj
Bojan, razrešen 28. 2. 1998.

Rg-205696
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00833 z dne 28. 5. 1998 pod št.
vložka 1/07156/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5375231001
Firma: EKO-DATA, Projektiranje hidro-

tehničnih objektov in objektov visoko-
gradenj, d.o.o., Podružnica Kosdental
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Levstikova 14
Ustanovitelj: EKO-DATA, Projektiranje hi-

drotehničih objektov in objektov visokogra-
denj, d.o.o., Domžale, Selo pri Ihanu 2,
vstop 30. 1. 1998, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kos Igor, Domžale, Selo pri Ihanu
2, imenovan 30. 1. 1998, zastopa podruž-
nico kot njen vodja.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1998: 8513
Zobozdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-205698
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01792 z dne 27. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ĆEMAN IN DRUGI, družba za
trgovino in promet, osebne in neosebne
storitve, gostinstvo ter komercialni mar-
keting, d.n.o., Ljubljana, sedež: Streliška
ul. 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20884/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev in zastopnikov ter izbrisalo iz nje-
ga kapital s temile podatki:

Matična št.: 5715458
Firma: KRCIČ Z-D-P & CO., podjetje za

trgovino, proizvodnjo in storitve, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: KRCIČ Z-D-P & CO.,
d.n.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva uli-
ca 21

Ustanovitelja: Ćeman Bisa in Ćeman Or-
han, izstopila 24. 3. 1998; Krcič Čazim,
Plav, Bogajiče, in Kurtovič Snježana, Ljub-
ljana, Beblerjev trg 12, vstopila 24. 3.
1998, vložila po 100.000 SIT, odgovor-
nost:  odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ćeman Orhan in zastopnica Ćeman
Bisa, razrešena 24. 3. 1998; družbenik Kr-
cič Čazim, ki zastopa družbo kot vodja po-
slov, in družbenica Kurtovič Snježana, ime-
novana 24. 3. 1998.

Rg-205700
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01773 z dne 27. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30621/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1279009
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Firma: IB INTERCONSULT, računo-
vodsko in davčno svetovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: IB INTERCONSULT,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 11a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: IB INTERCONSULT BE-

T R I E B S - U N D - M A N A G M E N T B R A -
TUNGS-GESELLSCHAFT M.B.H., Wien,
Gusshausstrasse 4, vstop 27. 1. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Ditye Renate Ingrid, mag., Dunaj,
Gusshausstrasse 4, in prokuristka Andree
Prosenc Tjaša, Ljubljana, Wolfova 1, ime-
novani 27. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1998: 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; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-205702
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02097 z dne 27. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa KRES, Kreativni sistemi,
d.o.o., sedež: Bergantova 4, Trzin, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/02422/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5300185
Ustanovitelj: Kočar Jure, izstop 26. 3.

1998; KRES KREATIVNI SISTEMI, d.o.o.,
Mengeš, Bergantova 4, Trzin, vstop 26. 3.
1998, vložek 600.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Kočar Juretu, ki je bil razrešen
26. 3. 1998.

Rg-205704
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02039 z dne 27. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa B & B CENTER, trgovina, ser-
vis, gostinstvo-turizem in posredništvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
c. 134b, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25981/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5879159
Ustanovitelj: Šalej Boris, izstop 17. 9.

1997; Matjašec Brane, Ljubljana, Sneber-
ska c. 116a, vstop 7. 12. 1994, vložek

1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šalej Boris, razrešen 17. 9. 1997;
zastopnik Matjašec Brane, imenovan 7. 12.
1994.

Rg-205706
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01780 z dne 27. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa STIŠKE MESNINE, proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.o.o., sedež:
Stična 17, 1295 Ivančna Gorica, pod
vložno št. 1/27711/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, dejavnosti in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5933960
Ustanovitelj: Papler Vilko, izstop 19. 3.

1998; Globočnik Janez, Zgornja Besnica,
Spodnja Besnica 68b, vstop 19. 3. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Globočnik Janez, imenovan 19. 3.
1998, zastopa družbo kot namestnik direk-
torja.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1998: 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5223 Trgovina na drobno z ri-
bami, raki, mehkužci; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki.

Rg-205708
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01530 z dne 27. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30620/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1274619
Firma: SONI-KOŠČAK, podjetje za tu-

rizem, gostinstvo, trgovino in proizvod-
njo, k.d., Grosuplje

Skrajšana firma: SONI-KOŠČAK, k.d.,
Grosuplje

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1290 Grosuplje, Kosovelova 2
Ustanoviteljici: Koščak Sonja, ki  odgo-

varja do višine nevplačanega vložka, in
Koščak Nina, ki je vložila 10.000 SIT, in ne
odgovarja, obe iz Grosuplja, Ponova vas
59b, vstopili 12. 3. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Koščak Sonja, imenovana 12. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 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 pridela-
vo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-

čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55402 Točenje pi-
jač 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); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92522 Varstvo kulturne dedišči-
ne.

Rg-205710
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00891 z dne 26. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa SKI, ŠPORT IN SERVIS BR,
d.o.o., Podjetje za servisiranje, šport in
trgovino, Ul. Sallaumines 5b, Trbovlje,
sedež: Ulica Sallaumines 5b, 1420 Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/21749/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
zastopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5737460
Firma: BPK, Podjetje za servisiranje,

šport in trgovino, d.o.o., Trbovlje
Skrajšana firma: BPK, d.o.o., Trbovlje
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Rozina Boris, vstop

12. 3. 1993, vložek 1,680.000 SIT, in Ro-
zina Patrik, vstop 5. 5. 1998, vložek
420.000 SIT, oba iz Trbovelj, Ulica Sallau-
mines 5b, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rozina Patrik, imenovan 5. 5. 1998.
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Dejavnost, vpisana 26. 5. 1998: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1586
Predelava čaja in kave; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles;5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-

mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-

la, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6311 Prekladanje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92621 Dejav-
nost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-205714
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02210 z dne 26. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa BOBNAR & FAMI CO, trgovina,
storitve, d.n.o., sedež: Koprska 72, 1000
Ljubljana, pod vložno št.: 1/28304/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5959195
Ustanovitelj: Lavrič Franc, izstop 1. 4.

1998; Zavašnik Janez, Domžale, Mikloši-
čeva 1b, vstop 1. 4. 1998, vložek 5.000
SIT, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Lavrič Francu, ki je bil razrešen
1. 4. 1998.
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Rg-207206
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02405 z dne 10. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa HPC, Podjetje za veletrgovino
z računalniško in pisarniško opremo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šlandrova 2,
1231 Ljubljana-Črnuče, pod vložno
št. 1/29064/00 vpsalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 1124722
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dernovšek Iztok, razrešen 16. 4.
1998; direktor Gornik Silvester, Valburga
87, imenovan 16. 4. 1998.

Rg-207207
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00222 z dne 10. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa FIMEX 2000, družba za fi-
nančne storitve, uvoz - izvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Rožna dolina, Cesta IV/28,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22264/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5743206
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Sprememba družbene pogodbe z dne

12. 1. 1998.

Rg-207208
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00270 z dne 10. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa SEKOR, gradbeno, trgovsko
in investicijsko podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Ulica Mire Lenardičeve 13,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23656/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, de-
javnosti in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5780276
Firma: SEKOR TEL, gradbeno, trgov-

sko in investicijsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: SEKOR tel, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Šlandrova 10
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1998: 6420

Telekomunikacije; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 16. 1. 1998.

Rg-207209
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02753 z dne 4. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa COPEX, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Slape 92, se-
dež: Slape 92, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/14103/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5543240
Dejavnost, vpisana 4. 6. 1998: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo

za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5114
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-207210
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02553 z dne 3. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa PANGEA TRADE, trgovsko, pro-
izvodno in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež. Lepodvorska 26a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23117/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5793394
Sedež: 1000 Ljubljana, Žibertova 27.

Rg-207223
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/09683 z dne 24. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa PIRADEL, podjetje za inženi-
ring, marketing, razvoj in proizvodnjo ra-
čunalniških, informacijskih in komunika-
cijskih sistemov, Ljubljana, d.o.o., sedež:

Postojnska 21, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17408/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo sedeža,
osnovnega kapitala in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5593450
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatino-

va 2
Osnovni kapital: 2,969.000 SIT
Ustanovitelja: Brezovar Marjan in Brezo-

var Gosar Irena, oba iz Ljubljane, Postojn-
ska 21, vstopila 24. 4. 1992, vložila po
1,484.500 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Rg-207225
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01697 z dne 18. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa VITRUM CLASIC, Podjetje za
svetovanje in trgovino, d.o.o., Vir pri
Domžalah, Borova ulica 9a, sedež: Boro-
va ulica 9a, 1213 Vir pri Domžalah, pod
vložno št. 1/15674/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo imena druž-
benice, osnovnega kapitala, deležev in druž-
bene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5585970
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelji: Volčini Jožef Robert, vložil

8,800.000 SIT, ter Volčini Jože in Volčini
Frančiška, vložila po 5,600.000 SIT, vsi iz
Vira pri Domžalah, Borova ul. 9a, vstopili
24. 2. 1992, odgovornost: ne  odgovarja-
jo.

Dejavnost, vpisana, 18. 6. 1998: 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 6024
Cestni tovorni promet; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
15. 6. 1998.

Rg-203229
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02634 z dne 16. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa HYPO DERBY, podjetje za za-
ključna dela v gradbeništvu, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Stožice 22, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19246/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5636701
Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 4541

Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
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
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi z
dne 6. 4. 1998.

Rg-207233
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02889 z dne 22. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30723/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1303520
Firma: GET TRGOVINA, d.o.o., Kres-

nice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1281 Kresnice, Vernek 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Kern Koprivnikar Nata-

ša, Kresnice, Vernek 3, vstop 4. 5. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kern Koprivnikar Nataša, imeno-

vana 4. 5. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 4521 Splošna gradbena dela; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje.

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

Rg-207235
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02905 z dne 22. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa STREHA TRGOVINA, d.o.o., se-
dež: Cesta 13. julija 83, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28591/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo sedeža,
zastopnika in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5967058
Sedež:  1232 Domžale, Krakovska 25
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lokar Matija, razrešen 14. 5. 1998;
direktor Hrovat Branko, Domžale, Krakov-
ska cesta 18d, imenovan 14. 5. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 5. 1998.

Rg-207236
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02908 z dne 18. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30711/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304925
Firma: VRTNARSTVO BRESKVAR, pod-

jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Mašera Spasićeva 5, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Mašera Spa-
sićeva 5

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Breskvar Milenca, Ljub-

ljana, Mašera Spasićeva 5, vstop 14. 5.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Breskvar Milenca, Ljubljana, Ma-
šera Spasićeva 5, imenovana 14. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 1030 Pridobivanje šote; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2670 Obdelava naravnega kamna;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5170 Druga trgovina na debelo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost 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; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-207239
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03012 z dne 1. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa FINTIM, podjetje za finančne sto-
ritve in trgovino, d.o.o., sedež: Mala Čol-
narska 9b, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27684/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5940176
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 51.

Rg-207241
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03070 z dne 23. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa CETIX, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cheng-
dujska 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17306/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, deležev, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5605164
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Ko-

stanj 6
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelja: Stipič Danilo, vstopil

27. 10. 1993, in Stipić Cvetka, vstopila
30. 9. 1995, oba iz Ljubljane, Chengduj-
ska 2, vložila po 2,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1998: 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; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5247
Druga popravila, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 5. 1998.

Rg-207242
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03090 z dne 23. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa ALESSI, d.o.o., podjetje za proda-
jo, izdelavo in zunanjo trgovino s teksti-
lom, sedež: Dobrava št. 2, I.O.C. Trzin,
1234 Mengeš, pod vložno št. 1/19719/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5660041
Firma: ALESSI, d.o.o., podjetje za pro-

dajo, izdelavo, trgovino s tekstilom in
tehničnim blagom ter organiziranje in
koordiniranje proizvodnih procesov

Sedež: 1236 Trzin, Hrastovec 19, IOC
Trzin

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1998: 1921
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 5. 1998.

Rg-207243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03125 z dne 22. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30722/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305204
Firma: NAOMI, trgovina in drogerija,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jakčeva 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelja: Patzelt Andreja, Ljubljana,
Jakčeva 2, in Patzelt Damijan, Ljubljana,
Jakčeva 21, vstopila 15. 5. 1998, vložila
po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Patzelt Andreja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Patzelt Damijan,
imenovana 15. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 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
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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;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe.

Rg-207248
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03307 z dne 29. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30742/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305557
Firma: ERNST & YOUNG BOOKS, ra-

čunovodske storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ERNST & YOUNG

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 111
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT

Ustanovitelji: RFR ERNST & YOUNG,
Revizijska družba, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska cesta 106, vložila 1,430.000 SIT, Bo-
horič Maja, Ljubljana, Celovška cesta 124,
vložila 550.000 SIT, in Simič Ivan, Smled-
nik 92, vložil 220.000 SIT – vstopili 8. 5.
1998, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Bohorič Maja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Prodnik Franc,
Stahovica, Godič 79f, imenovana 8. 5.
1998.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1998: 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Rg-207249
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03309 z dne 1. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa MASTER FOODS, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kamniška
25, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25616/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5859875
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Robinson James, razrešen 1. 7.
1998; prokurist Groves Peter John, Dunaj,
Wurzingergasse 5/1, imenovan 1. 7. 1998.

Rg-207251
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03436 z dne 29. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa BAJSI, podjetje za trgovske,
proizvodnje in intelektualne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Dvoržakova 8, sedež:
Dvoržakova 8, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22472/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanovitelja, deleža, zastopnika, naziva in
akta o ustanovitvi ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5742897
Firma: BAJSI, podjetje za trgovske,

proizvodnje in intelektualne storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: BAJSI, d.o.o.
Sedež: 1301 Krka, Znojile pri Krki 31
Ustanovitelj: Lukman Dušan, Krka, Zno-

jile pri Krki, vstop 10. 2. 1993, vložek
4,260.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Lukman Ljudmila, izstop 10. 6. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lukman Ljudmila, razrešena 11. 6.
1998; Lukman Dušan, razrešen 11. 6.
1998 kot družbenik in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1998: 01132
Sadjarstvo; 01300 Mešano kmetijstvo;
01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske sto-
ritve; 15310 Predelava in konzerviranje
krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 15330 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 22120 Iz-
dajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 26700 Obdelava naravnega
kamna; 45320 Izolacijska dela; 45410 Fa-
saderska in štukaterska dela; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 5010 Trgovina z motor-

nimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52420 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih 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 drob-
no zunaj prodajaln; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60220
Storitve taksistov; 61100 Pomorski promet;
63120 Skladiščenje; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 6. 1998.

Rg-207341
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02554 z dne 2. 3. 1998 pod št.
vložka 1/03478/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico in
sklep o zavrnitvi dejavnosti 22.24 s temile
podatki:
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Matična št.: 5329744002
Firma: IOCE, d.o.o., podružnica Med-

narodno trženje
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Zoisova 8
Ustanovitelj: IOCE, d.o.o., Podjetje za

svetovanje, inženiring, zastopanje, trženje
in proizvodnjo, Trzin, Mlakarjeva 6a, vstop
25. 4. 1997, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kunšič Franc, Trzin, Domžale, Mla-
karjeva 6a, imenovan 25. 4. 1997, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1998: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 322 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opre-
me; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 85141 Samostoj-
ne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne oprav-
ljajo zdravniki; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov.

Rg-207342
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00774 z dne 25. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa GOLTES DENT, podjetje za
svetovanje in posredovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Cesta 13. julija 34,

1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21631/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajša-
ne firme, naslova, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in zastopnika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 1191195
Firma: 3 GO, dental & marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: 3 GO, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska ce-

sta 45
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelja: Goltes Peter in Zgur Alles-

sandro, izstopila 8. 1. 1998; Goltes Grega,
vstopil 13. 12. 1992, Goltes Marija, vstopi-
la 3. 2. 1998, vložila po 900.000 SIT, oba
iz Ljubljane, Cesta 13. julija 34, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gol-
tes Peter, razrešen 3. 2. 1998 kot direktor
in imenovan za zastopnika, in direktor Gol-
tes Grega, imenovan 3. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega za-
pisa; 2215 Drugo založništvo; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 8514 Druge zdravstvene dejavno-
sti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; ter dejavnost,
vpisana 28. 5. 1998: 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki.

Rg-207343
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04523 z dne 23. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE,
d.d., sedež: Gerbičeva 98, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5046432
Člani nadzornega sveta: Hujs Jože, Ber-

ger Miroslav in Slak Franc, izstopili 31. 7.
1997; Kostič Branka, Svetlik Edvard, Fale-
skini Rado in Pesjak Boris, izstopili in po-
novno vstopili 31. 7. 1997, ter Ocvirk An-
dro, Vodopivec Franc in Posedi Dušan, vsto-
pili 31. 7. 1997.

Vpiše se sprememba statuta z dne 29. 7.
1997.

Rg-207344
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06527 z dne 23. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZNP – ZDRUŽENJE
NEPREMIČNINSKIH PODJETIJ, gospo-
darsko interesno združenje, sedež: Du-
najska 160, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29498/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in ustanovi-
telja s temile podatki:

Matična št.: 1195824
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 7
Ustanoviteljica: ABC NEPREMIČNINE,

agencija za posredovanje nepremičnin,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, je izstopila
29. 10. 1997.

Rg-207347
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01926 z dne 7. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa KON, Tovarna specialne opreme
in strojev, d.o.o., sedež: Adamičeva 36,
1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/11828/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in
zastopnika, osnovni kapital, uskladitev de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5483379
Firma: BELIMED, pomivalni sistemi,

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

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Kosovelova 2
Onovni kapital: 6,632.000 SIT
Ustanovitelj: KOVINOSTROJ, p.o., Gro-

suplje, Adamičeva 36, izstop 19. 12. 1997;
NETZSCH BELIMED GMBH, Waldkraiburg,
Liebigstrasse 28, vstop 19. 12. 1997, vlo-
žek 6,632.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sajovic Mirko, Ljubljana, Koseskega
3, razrešen in ponovno imenovan 20. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2830
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Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno ra-
bo, d.n.; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
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; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 20. 3. 1998.

Rg-207348
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02173 z dne 24. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa TIRING, inženiring, d.o.o.,
Domžale, sedež: Mačkovci 56, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/20606/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala na podlagi Cpg
5/98, deležev in družbene pogodbe z dne
20. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5819296
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šošo Stipe, Domžale, Mač-

kovci 56, vložil 1,687.500 SIT, Humar
Staško, Ljubljana, Ulica bratov Babnik 12,
vložil 1,687.500 SIT, in Kepa Bogomir, Liti-
ja, Ježa 2, vložil 1,125.000 SIT – vstopili
7. 12. 1993, odgovornost: ne  odgovarja-
jo.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 20. 12. 1996.

Rg-207352
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02350 z dne 26. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa S-LARA, Zavod za izobraževa-
nje, raziskovalno in založniško dejav-
nost, Ljubljana, sedež: Archinetova 7,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27630/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5926793
Ustanovitelji: Wechtersbach Rado, izsto-

pil 20. 12. 1997; Žust Slavc, Ljubljana, Arc-
hinetova 7, vložil 2.400 SIT, Hieng Gregor,
Ljubljana, Stari trg 2, vložil 2.600 SIT, in
Fon Branko, Ljubljana, Jakčeva 32, vložil
5.000 SIT – vstopili 29. 12. 1997, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Wechtersbach Rado, razrešen
29. 12. 1997; Žust Slavc, razrešen
29. 12. 1997 kot zastopnik in imenovan
za direktorja.

Rg-207353
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02406 z dne 24. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Območna enota Mur-
ska Sobota, sedež: Slovenska ulica 48,
9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/19081/06 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo datuma zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5554195041
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tibaut Ivan, Črenšovci, Žižki 75a, raz-
rešen in ponovno imenovan 1. 3. 1998.

Rg-207354
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02419 z dne 23. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa Hranilnokreditna služba Sicu-
ra, Ljubljana, sedež: Tavčarjeva 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26220/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo deleža s temile podatki:

Matična št.: 5866120
Ustanoviteljica: Zadruga Medaljon,

z.o.o., Ljubljana, Tavčarjeva 6, vstop
25. 10. 1995, vložek 30,010.000 SIT, od-
govornost: ostalo.

Rg-207356
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02771 z dne 26. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR-OPTIMA, inženi-
ring, d.o.o., sedež: Breg 14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11747/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5473802
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Sedej Marjan, razrešen
24. 4. 1998; generalni direktor Goslar Pri-
mož, Šmartno pri Ljubljani, Pot na goro 17,
imenovan 24. 4. 1998.

Rg-207357
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02813 z dne 30. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa Javno komunalno podjetje
Grosuplje, d.o.o., sedež: Cesta na Krko
7, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/01128/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5144574
Člani nadzornega sveta: Tomažin Darja

in Fortuna Branka, izstopili 7. 5. 1998; Ri-
gler Tomaž in Zaviršek Franc, vstopila 7. 5.
1998.

Rg-207358
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02851 z dne 30. 6. 1998 pri sub-

jektu vpisa Tovarna pohištva Trbovlje,
Družba za proizvodnjo pohištva, d.d., Tr-
bovlje, Savinjska c. 31, Trbovlje, sedež:
Savinjska cesta 31, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/01024/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo datuma za
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5006406
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Spolenak Jože, Zagorje ob Savi, Na-
selje Srečka Kosovela 18, razrešen in po-
novno imenovan 1. 1. 1998.

Rg-207359
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02870 z dne 23. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa EMONA POSLOVNA STAVBA,
storitve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
130, sedež: Šmartinska 130, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04683/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5183324
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Longo Nikolaj, razrešen 14. 4. 1998;
direktor Jazbec Boris, Ljubljana, Majarono-
va 6, imenovan 14. 4. 1998.

Rg-207360
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02876 z dne 2. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa EKOS SLOVENIJA AVTO, podjet-
je za ekonomske in poslovne storitve,
d.o.o., sedež: Celovška 150, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05884/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5004004
Ustanoviteljica: Sklad Republike Slove-

nije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kolodvorska
ulica 15, izstop 20. 12. 1996; Mksima 2,
d.d., Pooblaščena investicijska družba,
Ljubljana, Šubičeva 2, vstopila 20. 12.
1996, vložila 9,544.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-207368
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06632 z dne 8. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa MSS-SLO, trgovina in zastopstvo,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 492, sedež:
Celovška 492, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24732/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5809401
Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 2215

Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na 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 opre-
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mo; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 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 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina 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 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-

nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no 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 drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
51462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-207369
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02181 z dne 7. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa GAKU, agrarna tehnika in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Brnčičeva 25, 1230
Ljubljana, pod vložno št. 1/28689/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in deleža s temile
podatki:

Matična št.: 5969956
Osnovni kapital: 6,100.000 SIT
Ustanovitelj: AKO - AGRARTECHNIK,

VERWALTUNGS GMBH, Kissleg, Zeppelin-

strasse 4, vstop 27. 10. 1997, vložek
6,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-207372
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05318 z dne 7. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa PIVNICA ADAM RAVBAR, go-
stinstvo in trgovina, d.o.o., sedež: Perko-
va ul. 17, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/28171/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo direktorja in razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5949475
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rozman Primož, razrešen 29. 5.
1997; direktor Smolnikar Janez, Domžale,
Perkova ul. 17, imenovan 29. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.

Rg-207373
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05801 z dne 7. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa PRO-GEM, svetovanje, marke-
ting, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta na
Brdo 49, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07625/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča dopolnitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5493862
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi 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 lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52481 Trgovina na drobno s športno
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opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-207374
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01302 z dne 7. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa AUDIO VIDEO CONSULTING,
inženiring za audio video dejavnost,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Rimska cesta
24, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24214/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5776813
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Korenc Jurij, razrešen 19. 2. 1998;
direktor Kajin Miran, Jagodje, Oljčna ulica
9, imenovan 19. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5274 Druga
popravila, d.n.

Rg-207382
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06898 z dne 10. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa JAZON, Podjetje za turizem,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., sedež: Pot
v Hrastovec 21, 1231 Ljubljana-Črnu-
če, pod vložno št. 1/03568/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, deležev, dejavnosti, za-
stopnikov in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5444829
Osnovni kapital: 14,796.000 SIT
Ustanovitelji: Puh Lenka, Zgornje Gorje,

Radovna 8a, vložila 4,068.900 SIT, Sorčič
Mateja, Ljubljana, Vodnikova c. 179, vložila
4,068.900 SIT, Avšič Alojz, Ljubljana, Pot v
Hrastovec 21, vložil 1,479.600 SIT, Puh
Milan, Ljubljana, Dunajska 405, vložil
2,589.300 SIT, in Rajh Vladimir, Ljubljana,
Smrdujeva 22, vložil 2,589.300 SIT – vsto-
pili 14. 1. 1991, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristki Puh Lenka in Sorčič Mateja, imeno-
vani 3. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1998: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 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; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
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; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računalniških stro-
jev ter računalniških naprav; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 9112 Dejavnost strokovnih zdru-
ženj; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov.

Sprememba družbene pogodbe dne
4. 12. 1997.

Rg-207383
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02041 z dne 10. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa SMB, zastopanje, trgovina, im-
port-export, proizvodnja, d.o.o., sedež:
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08010/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5398339
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 45.

Rg-207384
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02045 z dne 9. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa TEX-TOP, proizvodna in trgovin-
ska družba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Par-
mova ul. 41, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29991/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, dele-
žev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1215345
Ustanovitelja: Dević Novo, Zagreb, Z.

Rudeški ogranak 40, vstop 24. 9. 1997,
vložek 735.000 SIT, in Jagodić Mario, Te-
slič, Topić Mirka 52, vstop 3. 4. 1998, vlo-
žek 765.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 4. 1998.

Rg-207386
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03085 z dne 9. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa BOVIS, Podjetje za proizvodnjo
in trgovino živilskih in neživilskih pro-
izvodov, d.o.o., Repnje pri Vodicah, se-
dež: Repnje 34, Repnje pri Vodicah,

1217 Vodice, pod vložno št. 1/04512/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti, zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5346053
Oseba, pooblaščen za zastopanje: di-

rektorica Potokar Deja, razrešena 15. 5.
1997; direktor Vivod Iztok, Trbovlje, Parti-
zanska cesta 26a, imenovan 15. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1998: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
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; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 5. 1997.

Rg-207392
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02236 z dne 21. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa VITRA, podjetje za trgovanje
na debelo, zunanjo trgovino, inženiring,
svetovanje, organizacijo in konstruira-
nje, d.o.o., sedež: Grič c. VII/5, 1310
Ribnica, pod vložno št. 1/08105/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapita-
la, družbenikov, poslovnih deležev in za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5685320
Firma: AGENCIJA MI, družba za video

produkcijo, d.o.o.
Skrajšana firma: AGENCIJA MI, d.o.o.
Sedež: 1310 Ribnica, Prtizanska 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT



Stran 244 / Št. 3 / 21. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ustanovitelj: Divjak Daniel, Peteh Marjan
in Putre Rudi, izstopili 25. 3. 1998; Zalokar
Jos, Ljubljana, Einspielerjeva 20, vstopil
25. 3. 1998, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Divjak Daniel, razrešen 25. 3. 1998;
direktor Zalokar Jos, imenovan 25. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina 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 de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 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 gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-

mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 51462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;

9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-207393
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01979 z dne 21. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30593/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1263013
Firma: KNAVS & CO., vulkanizerstvo

in avtopralnica, d.n.o., Mengeška cesta
81, Trzin

Skrajšana firma: KNAVS & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Mengeška ce-

sta 81, Trzin
Ustanovitelja: Knavs Primož in Knavs

Boštjan, oba iz Dola pri Ljubljani, Dolsko
70, vstopila 16. 3. 1998, vložila po 1.000
SIT, odgovornost:  odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Knavs Primož in družbenik Knavs
Boštjan, imenovana 16. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila.

Rg-207394
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01949 z dne 21. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30591/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1293630
Firma: BELA FILM-WEISS-BRAATZ,

WEISS, produkcija, snemanje in distri-
bucija filmov in videofilmov, d.n.o.

Skrajšana firma: BELA FILM-
-WEISS-BRAATZ, WEISS, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Beljaška 32
Ustanoviteljici: Weiss-Braatz Maja in

Weis Ida, obe iz Metlike, Na Obrh 9, vstopili
3. 2. 1998, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benici Weis-Braatz maja in Weiss Ida, ime-
novani 3. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov.

Rg-207396
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02238 z dne 20. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa BOHM INTERNATIONAL, ex-
port import, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brn-
čičeva 45, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20825/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, zastopni-
kov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5697506
Sedež: 1000 Ljubljana, Novi trg 6
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorja Batellino Klemn in Kovačič Leon,
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razrešena 3. 3. 1998; direktorica Vovk Moj-
ca, Ljubljana, Beethovnova 12, imenovana
3. 3. 1998, zastopa in predstavlja družbo
zgolj skupaj in skupno s prokuristom.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 3. 1998.

Rg-207397
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01993 z dne 15. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30568/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1263021
Firma: TURŠIČ VIKA, storitve, k.d.
Skrajšana firma: TURŠIČ VIKA, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1382 Begunje, Topol 22
Ustanoviteljici: Turšič Viktorija, vstopila

27. 3. 1998, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem; Turšič Katarina, vsto-
pila 27. 3. 1998, vložila 1.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja, obe iz Begunj, To-
pol 22.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Turšič Viktorija, imenovana
27. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 8042 Drugo
izobraževanje; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti.

Rg-207626
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06115 z dne 16. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa Slovenske železarne – Pod-
jetje za financiranje predelave, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Gerbičeva 98, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09649/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5434521
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Velušček Igor, razrešen 30. 9. 1996;
direktorica Leskovšek Ivanka, Duplje, Žiga-
nja vas 78, imenovana 1. 10. 1996.

Rg-207627
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00442 z dne 9. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa SGI, ŽIGON IN OSTALI, Sanacije,
gradbeništvo in inženiring, d.n.o., Ljub-
ljana, Slomškova 12, sedež: Slomškova
12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24823/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, ustanoviteljev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5823625

Firma: SGI INŽENIRING, Podjetje za
sanacijo, gradbeništvo in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Slomškova 12

Skrajšana firma: SGI INŽENIRING,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Klavžar Boris, izstopil

31. 12. 1996, in Žigon Angelo, Ljubljana,
Celovška cesta 107, izstopil iz d.n.o. in
vstopil v d.o.o. 1. 1. 1997, vložil
1,200.000 SIT, in Drobnič Bojan, Ljublja-
na, Kogojeva ulica 4, vstopil 1. 1. 1997,
vložil 300.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Klavžar Borisu, ki je bil razrešen
31. 12. 1996.

Rg-207628
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07065 z dne 25. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa MIHELING MIHELČIČ & CO.,
d.n.o., zastopstva, storitve in trgovina,
Ljubljana, sedež: Parmova 41, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26566/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
začetku redne likvidacije ter spremembo fir-
me in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5903637
Firma: MIHELING MIHELČIČ & CO.,

d.n.o., zastopstva, storitve in trgovina,
Ljubljana - v likvidaciji

Skrajšana firma: MIHELING MIHELČIČ
& Co., d.n.o. - v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pet-
tričevič Mario, Ljubljana, Gornji Rudnik
20/II, razrešen 4. 11. 1997 kot direktor in
imenovan za likvidacijskega upravitelja.

Sklep skupščine z dne 4. 11. 1997 o
začetku redne likvidacije.

Rg-207629
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07066 z dne 10. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa ISKRA TELA, d.d., Proizvodnja
elementov za avtomatizacijo, Ljubljana,
Savska cesta 3, sedež: Savska cesta 3,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18858/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5639573
Člana nadzornega sveta: Trtnik Marjan

in Sedej Marjan, vstopila 21. 11. 1996.

Rg-207631
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07167 z dne 14. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa DELO PRODAJA, družba za
razširjanje in prodajo časopisov, d.d.,
sedež: Dunajska 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07354/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5096014
Člani nadzornega sveta: Škof Alenka,

Muršič Ljubomir in Vožič Dina, izstopili
4. 12. 1997, Petrovčič Irena, izstopila

5. 12. 1997, Iglič Majda, izstopila 15. 12.
1997; Pavlin Branko – predsednik in Mer-
mal Jože – namestnik predsednika vstopila
4. 12. 1997, Mazora Stopar Darinka, izsto-
pila 4. 12. 1997 in ponovno vstopila
15. 12. 1997.

Sprememba statuta z dne 4. 12. 1997.

Rg-207637
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07389 z dne 26. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ŠPORTNA LOTERIJA IN IGRE
NA SREČO, d.d., sedež: Cigaletova 15/I,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27332/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5926670
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čer-

ne Anton, Ljubljana, Miklošičeva 13, razre-
šen 25. 11. 1997 kot prokurist in imenovan
za člana uprave.

Rg-207638
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07392 z dne 20. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa DOM UPOKOJENCEV
CENTER, Tabor - Poljane, sedež: Tabor
10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01182/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča dopolnitev in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5051070
Dejavnost, vpisana 20. 2. 1998: 55111

Dejavnost hotelov z restavracijo; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 93010 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov.

Rg-207639

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07403 z dne 3. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa ETM, d.o.o., Podjetje za trgovsko
dejavnost, Kamnik, sedež: Podgorje 30f,
1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/11294/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in dejavnosti,
uskladitev dejavnosti, zastopnika in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5474159
Firma: VOID, informacijske storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: VOID, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Andreja Bi-

tenca 68
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Makovec Tanja in Mako-

vec Gabrijela, izstopili 8. 12. 1997; Zava-
snik Franc, Kamnik, Kajuhova pot 10, in
Jere Janez, Ig, Iška loka 41, vstopila 8. 12.
1997, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Makovec Tanja, razrešena 11. 12.
1997; direktorja Zavasnik Franc in Jere Ja-
nez, imenovana 11. 12. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1998: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opre-
me za obdelavo podatkov; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
62488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 6420 Tele-
komunikacije; 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; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti.

Rg-207640
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/97407 z dne 23. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MEDVODE,
Medvode, Ostrovrharjeva ul. 4, sedež:
Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode,
pod vložno št. 1/01822/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5222575
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Herman Andrej, razrešen 22. 12.
1997; zastopnik Jenko Tomaž, Škofja Lo-
ka, Rateče 54, imenovan 15. 12. 1997 kot
v.d. ravnatelja zastopa OŠ Medvode brez
omejitev.

Rg-207641
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07412 z dne 13. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa LB TRADING, trgovska druž-
ba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trg republi-
ke 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25740/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5865719
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Potočnik Ivan, Ljubljana, Puhova 4,
imenovan 9. 10. 1997.

Rg-207642
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07413 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa SANFAS, podjetje za inženi-
ring in sanacije stavb, d.o.o., Dol pri

Ljubljani št. 28, sedež: Dol pri Ljubljani
28, 1262 Dol pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/12096/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5486165
Ustanovitelj: JUB, Dol pri Ljubljani, d.d.,

izstop 17. 12. 1997; Babnik Franc, Ljublja-
na, Lavričeva ulica 5, vstop 14. 3. 1991,
vložek 2,240.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-207643
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07418 z dne 12. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa MIBO INTEGRA, d.o.o., druž-
ba za informacijski inženiring, Ljublja-
na, Robbova 14, sedež: Robbova 14,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25823/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5872693
Ustanovitelj: Erjavec Tomaž in Boštjan-

čič Bojan, izstopila 24. 12. 1997; MIBO
KOMUNIKACIJE, d.o.o., Ljubljana, Robbo-
va 14, vstopil 11. 11. 1994, vložil
1,620.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-207644
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07419 z dne 13. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa MIBO KOMUNIKACIJE, pod-
jetje za telekomunikacijski inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Železna c. 14, sedež:
Železna 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03959/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev družbe MIBO
INTEGRA, d.o.o., Ljubljana, Robbova 14,
št. reg. vl. 1/25823/00, s temile podatki:

Matična št.: 5390753
Pripojitev družbe MIBO INTEGRA,

d.o.o., družba za informacijski inženiring,
Ljubljana, Robbova 14, št. vl. 1/25823/00,
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
24. 12. 1997.

Rg-207645
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07454 z dne 6. 2. 1998 pod št.
vložka 1/29430/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. s temile podatki:

Mtična št.: 1196332
Firma: SI.MOBIL, telekomunikacijske

storitve, d.d.
Skrajšana firma: SI.MOBIL, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

cesta 134b
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRATEL, telekomunika-

cijski sistemi, d.o.o., Kranj, Ljubljanska
cesta 24, vložil 850.000 SIT,
ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., Ko-
per, Zore Perello Godina 2, vložil
850.000 SIT, INTEREUROPA, mednarod-
na špedicija, transport in pomorska agen-
cija, delniška družba, Koper, Vojkovo na-
brežje 32, vložila 850.000 SIT, KMEČKI
SKLAD 1, Ljubljana, Miklošičeva 4, vložil

225.000 SIT, in KMEČKI SKLAD 2, Poob-
laščena investicijska družba, d.d., Ljub-
ljana, Miklošičeva 4, vložil 225.000 SIT –
vstopili 23. 12. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dremelj Bojan, Cerklje na Gorenj-
skem, Cesta v Polico 9, imenovan 23. 12.
1997.

Člani nadzornega sveta: Vergan Milan,
Jelenc Milan, Pretnar Darko, Ivanušič Zvo-
ne in Gantar Matjaž, vstopili 23. 12.
1997.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1998: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 6420 Telekomunikaci-
je; 7134 Dajanje strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost.

Rg-207646
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00004 z dne 2. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa PATENTCOMMERCE, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Čopova 14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00165/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5051550
Ustanovitelj: Slovenska razvojna družba,

Ljubljana, Dunajska 160, izstop 19. 12.
1997; KOMPAS SKLAD 2 PID, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 22, vstop 19. 12. 1997,
vložek 18,581.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-207647
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00006 z dne 9. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa Gozdno gospodarstvo Ljub-
ljana, n.sol.o., sedež: Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00739/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča zaznambo o pripojitvi družbe
GOZD, d.d., Ljubljana, št. reg. vl.:
1/13490/00, s temile podatki:

Matična št.: 5163854
Pripojitev k družbi GOZD, d.d., Ljublja-

na, Tržaška cesta 2, št. reg.
vl. 1/13490/00, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 10. 11. 1997. Pripojitev zač-
ne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-207648
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00070 z dne 26. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa Glasbena šola Ljubljana Mo-
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ste-Polje, sedež: Ob Ljubljanici 36, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00172/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljice in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5090156
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana Moste-Polje, izstop 30. 8. 1997;
Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni
trg 1, vstop 30. 8. 1997, odgovornost:
ostalo.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-207649
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00097 z dne 16. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa VIŠKI VRTCI, Tržaška c. 79,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01789/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo priimka zastopnice
s temile podatki:

Matična št.: 5227798
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Aničič Ksenija, Ljubljana, Gerbiče-
va 49b, imenovana 15. 9. 1992, zastopa
zavod brez omejitev kot ravnateljica.

Rg-207651
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00257 z dne 10. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa PLOD, pooblaščena investi-
cijska družba, d.d., sedež: Gosposvetska
5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26371/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5859301
Osnovni kapital: 1.001,151.000 SIT
Sprememba statuta z dne 23. 12. 1997.

Rg-207653
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00267 z dne 23. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa GOZDARSTVO GRČA, gozd-
na proizvodnja, razrez lesa in trgovina,
d.d., sedež: Rožna ulica 39, 1330 Ko-
čevje, pod vložno št. 1/00293/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5129591
Član nadzornega sveta: Debeljak Sto-

jan, izstopil 3. 11. 1997; Martič Drago, vsto-
pil 3. 11. 1997.

Rg-207655
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00433 z dne 27. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa PUN, podjetje za upravljanje
in promet z nepremičninami, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kersnikova 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19779/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5662435
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lipuš Miro, razrešen 20. 1. 1997;
zastopnica Šurlan Ljiljana, Ljubljana, Ulica

Metoda Mikuža 12, imenovana 1. 11. 1997
kot vršilka dolžnosti direktorice zastopa pod-
jetje brez omejitev.

Rg-207657
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00453 z dne 24. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa Osnovna šola Prule, sedež:
Prule 13, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01143/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, uskla-
ditev dejavnosti in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5084164
Ustanoviteljica: Občinski ljudski odbor,

Ljubljana, Ljubljana center, izstop 12. 6.
1997; Mestna občina Ljubljana, Ljubljana,
Mestni trg 1, vstop 12. 6. 1997, odgovor-
nost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kresal Sterniša Barbka, Ljubljana,
Ulica Pohorskega bataljona 87, imenovana
1. 3. 1994, kot pomočnica ravnatelja za-
stopa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1998: 80102
osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-207658
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00463 z dne 8. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30415/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244981
Firma: TJS-JAMNIK & CO., podjetje za

storitve in proizvodnjo, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TJS-JAMNIK & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 117
Ustanovitelja: Jamnik Tone, Ljubljana,

Na cvetači 12, in Kelbel Mateja, Ljubljana,
Zaloška 117, vstopila 20. 1. 1998, odgo-
vornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jamnik Tone, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Kelbel Mateja, ki kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 20. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 4. 1998: 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 36500 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 45310 Elek-
trične inštalacije; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 52720 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 52740 Druga popra-
vila, d.n.; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;

74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 91330 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 92610 Obratovanje športnih objek-
tov.

Rg-207662
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00489 z dne 9. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30427/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1245066
Firma: GOLDEN STAR, založništvo,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska

c. 156
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Elio Iori, Sistiana ts 1, Malc-

hina 56, vstop 20. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kante-Schmautz Vilma, Ljublja-
na, Brodarjev trg 4, imenovana 16. 1.
1998, zastopa družbo z omejitvijo, da za
vsak pravni posel z vrednostjo 300.000
SIT pridobi predhodno pisno soglasje
ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 2211
izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 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; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9261 Obratovanje športnih
objektov.

207666
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00635 z dne 27. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30258/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča z.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1271377
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA DARJA,

z.o.o.
Skrajšana firma: KZ DARJA, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1317 Sodražica, Vinice 4
Osnovni kapital: 30.000 SIT
Ustanovitelji: Arko Jožek in Arko Darja,

oba iz Sodražice, Vinice 4, ter Klavs Alojzij,
Velike Lašče, Prazniki 3, vstopili 2. 2. 1998,
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vložili po 10.000 SIT, odgovornost:  odgo-
varjajo do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Arko Darja, imenovana 2. 2. 1998,
zastopa zadrugo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 0142 Storitve za živinorejo brez vete-
rinarskih storitev; 0201 Gozdarstvo; 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1422 Pridobivanje gline in kaolina; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi 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; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in

računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi 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;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
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; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov.

Rg-207667
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00654 z dne 9. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa IGM ZAGORJE, Industrija
gradbenega materiala, d.d., sedež:
Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Sa-
vi, pod vložno št. 1/00194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predsednika
in namestnika nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5033144
Člana nadzornega sveta: Lovše Jože,

predsednik, in Medvešček Milan, namest-
nik predsednika, vstopila 15. 7. 1996.

Rg-207668
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00689 z dne 22. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa CAPINVEST, Podjetje za
upravljanje holding družb, d.d., sedež:
Pražakova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26077/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5893895
Osnovni kapital: 585,116.000 SIT.

Rg-207670
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00696 z dne 13. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa FINALES, Predelava in pro-
daja lesa, d.o.o., Trbovlje, sedež: Nasipi
52, 1420 Trbovlje, pod vložno

št. 1/13698/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5538408
Dejavnost, vpisana 13. 3. 1998: 52484

Trgovina na drobno s kurivom.

Rg-207671
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00702 z dne 22. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa VESNA DISTRIBUCIJA, druž-
ba za distribucijo filmov, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Nazorjeva 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27819/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja in vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5940966
Ustanovitelj: VIDEO ART, d.o.o., Ljublja-

na, Vojkova 16, izstop 30. 1. 1998; Ljub-
ljanski kinematografi, d.d., Ljubljana, Na-
zorjeva 2, vstop 3. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-207673
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00798 z dne 30. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa NEP PLEH & ZLATKOV CO.,
družba za posredovanje in trgovske sto-
ritve, d.n.o., sedež: Ul. Bratov Učakar 44,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29058/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1191543
Dejavnost, vpisana 30. 3. 1998: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti.

Rg-207679
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01035 z dne 10. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa RESTRA, podjetje za revizijo,
storitve in računovodstvo, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 22, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18317/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5605512
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Gradni-

kove brigade 4
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1998: 7110

Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
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niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-207680
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01036 z dne 10. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa MPA, Podjetje za revizijo po-
slovanja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19968/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5670926
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Gradni-

kove brigade 4
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1998: 7110

Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-207683
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01088 z dne 27. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ISKRA, elektro in elektronska
industrija, d.d., sedež: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05218/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zaznambo o pripojitvi družbe
ISKRA IEZE – HOLDING, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 27, št. reg. vl. 1/5393/00, s temile
podatki:

Matična št.: 5330424
Pripojitev družbe ISKRA IEZE –

HOLDING, d.o.o., Ljubljana, Stegne 27, št.
vl. 1/5393/00, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 23. 12. 1994 in dodatki z dne
23. 4. 1996 ter 6. 11. 1996.

Rg-207688
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01111 z dne 16. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa M.R.V., Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Murnova 4, sedež: Mur-
nova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22045/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5741467
Dejavnost, vpisana 16. 3. 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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah.

Rg-207691
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01172 z dne 1. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa EMMA, podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo, kooperacijo, posredovanje in
zastopanje, d.o.o., Hrastnik, Veličkova
43, sedež: Veličkova 43, 1430 Hrastnik,
pod vložno št. 1/03924/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5311756
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1998: 1754

Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
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 kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5113 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 izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z slkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Tr-
govina 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; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenim materialom; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurisrske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 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; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi 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 raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7320 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9211 Sne-
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manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 9251 Dejav-
nost knjižnic in arhivov; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 9900 Eksteritorialne or-
ganizacije in združenja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 3. 1998.

Rg-207693
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01245 z dne 7. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa FRUMIT-DOMJANIĆ & CO., pod-
jetje za storitve, trgovino in proizvodnjo,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Poklukarjeva uli-
ca 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29792/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1198866
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 109
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 52461

Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki.

Rg-208694
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01257 z dne 9. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ETRA 33, Energetski trans-
formatorji, d.d., sedež: Šlandrova 10,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01402/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep Srg 1738/97
zaradi omejitev zastopnikov in priimka za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5041686
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

zastopniki Stabej Darij, Ljubljana, Pribino-
va ulica 5, ki zastopa družbo kot predsed-
nik, Jerman Kuželički Istok, Ljubljana-Čr-
nuče, Cesta 24. junija 74, ki zastopa druž-
bo kot namestnik predsednika in vodja
tehničnega sektorja, ter Grčar Aleksan-
der, Ljubljana-Črnuče, Seliškarjeva ulica
2a, ki zastopa družbo kot član uprave in
vodja proizvodnega sektorja, imenovani
4. 2. 1997.

Rg-207696
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01279 z dne 8. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa COOPERS & LYBRAND, pod-
jetje za revizijo in druge finančno raču-
novodske storitve, d.d., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 107, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21568/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5717159
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53.

Rg-207699
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/01361 z dne 11. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa MIRTON, marketing, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 22, sedež: Dunajska 22, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15695/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča nadomestni
sklep Srg 2888/97 - spremembo sedeža,
firme in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5556619
Firma: MIRTON, marketing, proizvod-

nja in trgovina, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 27
Dejavnost, vpisana 11. 3. 1998: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 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; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 6010 Železniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6111
Pomorski promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 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.

Rg-207700
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01364 z dne 10. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZAVOD RS ZA VARSTVO PRI
DELU, s p.o., Ljubljana, sedež: Bohori-
čeva 22a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00247/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje p.o.
v d.d., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, ustanovi-
teljev, deležev, osnovnega kapitala, dejav-
nosti in zastopnika, člane nadzornega sve-
ta, statut in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5055580
Firma: ZVD, Zavod za varstvo pri delu,

d.d.
Skrajšana firma: ZVD, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 186,776.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 56, vložil
18.678.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
18,678.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
42,246.000 SIT, upravičenci interne raz-
delitve, vložili 32,464.000 SIT, in udele-
ženci notranjega odkupa, vložili
74,710.000 SIT – vstopili 17. 12. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Miš
Marko, Ljubljana, Žaucerjeva ulica 20, ki od
17. 12. 1997 kot začasni direktor zastopa
zavod brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kalčič Miran,
Kuhar Borut Anton, Smrkolj Darko, Božič
Ivan in Jerše Andrej, vstopili 17. 12.
1997.

Dejavnost, izbrisana 10. 4. 1998: 7411
Pravno svetovanje

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1998: 2212
Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
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s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja in tehnologije; 7411 Pravno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro K 74.11
- Pravno svetovanje, je od tega dovoljeno
samo opravljanje sodnega cenilstva in izve-
deništva.

Sprememba statuta z dne 17. 12. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. Lps
144572138-GV z dne 31. 3. 1998.

Rg-207701
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01620 z dne 20. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa STOP, Slovenska potovalna agen-
cija, d.o.o., sedež: Slovenska 55, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03860/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5101972
Ustanovitelji: Prelog Drago, izstopil

25. 2. 1998, Zajc Tomaž, izstopil 27. 1.
1998, Radolli Bojan, Lipič Cvetka, Zaver-
nik Štefka in Sušnik Edith, izstopili 7. 1.
1998, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
in Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, d.d., izstopila
30. 12. 1997; Napokoj Miran, Ljubljana,
Kosovelova 15, vstopil 31. 1. 1994, vložil
4,515.334 SIT, in Domadenik Erni, Izola,
Ul. Prekomorskih brigad 1, vstopil 25. 2.
1998, vložil 267.000 SIT – odgovornost:
ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Tomaž, razrešen 30. 12.
1997; direktor Domadenik Erni, imeno-
van 16. 2. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-207702
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01643 z dne 6. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30522/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1277707
Firma: LIKO HOLDING, družba poob-

laščenka, d.d.
Skrajšana firma: LIKO HOLDING, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1360 Vrhnika, Verd 100a
Osnovni kapital: 386,529.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji po priloženem

seznamu, vstopili 17. 3. 1998, vložili
386,529.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovač Friderik, Logatec, Nazorjeva
1, imenovan 17. 3. 1998.

Člani nadzornega sveta: Horvat Marija,
Žnidaršič Roman, Zalar Jože, Turšič Matija
in Šebenik Andrej, vstopili 17. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2215 Drugo založniš-
tvo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7415 Upravljanje s holding
družbami.

Rg-207703
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01644 z dne 22. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa ISKRA COMMERCE
INTERNATIONAL, d.o.o., Podjetje za tr-
govino in posredovanje, Kotnikova 28,
Ljubljana, sedež: Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15045/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5552630
Člani nadzornega sveta: Trček Gorazd,

Benko Dušan in Dvoraček Iztok so izstopili
16. 3. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 3. 1998.

Rg-207704
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01647 z dne 14. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa Združenje avtomobilskih za-
stopnikov in proizvajalcev, GIZ, sedež:
Glonarjeva 8, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26160/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5860598
Ustanovitelji: IMPAKTA, trgovina in inže-

niring, d.d., Ljubljana, Kersnikova 2, izsto-
pila 3. 12. 1997; AC MOBIL, d.o.o., Ljub-
ljana, Allendejeva 5, AC INTERCAR, d.o.o.,
Ljubljana, Allendejeva ulica 5, PORSCHE
SLOVENIJA, d.o.o., trgovina na debelo in
drobno, Ljubljana, Einspielerjeva 6, MMS,
Trgovina z vozili in rezervnimi deli, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 132, LADA AVTO, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 134b, SUZUKI WOLF
IN ODAR, trgovina z avtomobili, d.o.o., Ljub-
ljana, Jana Husa 1a, in AVTO TRIGLAV,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 122, vstopili
17. 3. 1994, odgovornost:  odgovarjajo s
svojim premoženjem.

Rg-207712
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01929 z dne 5. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa ABANKA, d.d., Ljubljana, Glavna
podružnica Maribor, sedež: Razlagova
11, 2109 Maribor, pod vložno
št. 1/02828/02 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5026024041
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hojnik Albin, razrešen 31. 1. 1998;
zastopnica Cvetko Marijana, Zgornja Pol-
skava, Mladinska ulica 8, imenovana 3. 2.

1998, kot vršilka dolžnosti direktorja po-
družnice zastopa podružnico brez omeji-
tev.

Rg-207713
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01968 z dne 5. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa COP, Center obdelave pločevi-
ne, d.o.o., Ljubljana, sedež. Stegne 13,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07957/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, zastop-
nika, članov nadzornega sveta in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5400031
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žavbi Vincenc, razrešen 28. 2. 1998;
direktor Lap Andrej, Domžale, Aškerčeva
24, imenovan 1. 3. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Lap Andrej, To-
mažič Metod in Ilič Vladimir, izstopili 26. 2.
1998; Žavbi Rudi in Barlov Idriz, izstopila
in ponovno vstopila 26. 2. 1998; Dokič
Vojin – predstavnik delavcev, vstopil 26. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1998: 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 2. 1998.

Rg-207715
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02329 z dne 18. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa SMITHKLINE BEECHAM
MARKETING AND TECHNICAL
SERVICES LTD, Predstavništvo Ljublja-
na, sedež: Dunajska 156, World Trade
Cent, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28928/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1124307
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova 2.

Rg-207716
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02334 z dne 11. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa AVTOSTORITVE RUS, storitve,
trgovina in proizvodnja, k.d., Preserje,
sedež: Kamnik pod Krimom 86d, 1352
Preserje, pod vložno št. 1/29816/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1216414
Sedež: 1352 Preserje, Podpeč 53.

Rg-207718
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 98/02471 z dne 11. 5. 1998 pod
št. vložka 1/30536/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile po-
datki:
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Matična št.: 1263579
Firma: KONFIN, podjetje za geodet-

ske storitve, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: KONFIN, d.o.o., Dom-

žale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska

cesta 76
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Knap Boris, Domžale, Ljub-

ljanska cesta 76a, vstop 28. 4. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Knap Boris, imenovan 28. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1998: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50401 Trgovina na debelo z motornimi
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
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve, 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; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-207720

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02479 z dne 15. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30573/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294393
Firma: R-INGO, Rent inženiring, grad-

bena operativa, trgovina, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Prušnikova 6
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Hudnik Marta, Ljubljana,

Primožičeva ul. 1, vstop 17. 4. 1998, vlo-
žek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hudnik Marta, imenovana 23. 4.
1998.

Dejavnost, vpisana 15. 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; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 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; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-

zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-207721

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 98/02486 z dne 20. 5. 1998 pod
št. vložka 1/30589/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1263595
Firma: WELD, proizvodnja, trgovina in

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

govornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Veselovo na-

brežje 2a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lužar Franjo, Mengeš, Ve-

selovo nabrežje 2a, vstop 22. 4. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lužar Franjo, imenovan 22. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1998: 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-207723

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02546 z dne 6. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa DOM UPOKOJENCEV CENTER,
Tabor – Poljane, sedež: Tabor 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01182/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep Srg 7392/97 – spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5051070
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Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 85121
Osnovna zdravstvena dejavnost; 85122
Specialistična ambulantna dejavnost; 8513
Zobozdravstvena dejavnost.

Rg-207724

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02645 z dne 13. 5. 1998 pri
subjektu vpisa MIBO INTEGRA, d.o.o.,
družba za informacijski inženiring,
Ljubljana, Robbova 14, sedež: Robbo-
va 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25823/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev k družbi MIBO
KOMUNIKACIJE, d.o.o., Ljubljana, Želez-
na 14, št. reg. vl. 1/3959/00 s temile
podatki:

Matična št.: 5872693
Pripojitev k družbi MIBO KOMUNI-

KACIJE, podjetje za telekomunikacijski in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Železna c. 14,
št. reg. vl. 1/3959/00, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 24. 12. 1997. Pripo-
jitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-207728

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02729 z dne 18. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa ADVANT, podjetje za inženi-
ring, komunikacije, svetovanje in distri-
bucijo, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
101, sedež: Vodovodna 101, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/30321/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev, ustanoviteljev
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1278312
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji:Jovanovič Branko, Ljublja-

na, Malči Beličeve 149, vstopil 6. 3. 1998,
ter Friškovec Andrej, Trzin, Bergantova 25,
Jordan Simon, Ljubljana, Klančarjeva ul. 3,
in Zalar Peter, Ljubljana, Polje, C. XXII/27,
vstopili 12. 5. 1998 – vložili po 525.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jovanovič Branko, razrešen 12. 5.
1998; direktor Friškovec Andrej, imenovan
12. 5. 1998.

Rg-207726

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02726 z dne 16. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30680/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1304704
Firma: ZORC, trgovsko podjetje, k.d.
Skrajšana firma: ZORC, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Abramova ulica 22
Ustanovitelja: Zorc Robert, Ljubljana,

Abramova ulica 22, ki  odgovarja s svojim
premoženjem, in Kapetanovič Roberta,
Ljubljana, Ulica Bratov Učakar 4, ki je vloži-
la 2.000 SIT in ne  odgovarja, vstopila 11. 5.
1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorc Robert, imenovan 11. 5.
1998.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51150 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina 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; 51310 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, grabenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-

delki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na de-
belo 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 in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgo-
vina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v disko-
tekah in nočnih barih; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering);
60240 Cestni tovorni promet; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov.
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Rg-210054
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02330 z dne 28. 8. 1998 pri subjektu
vpisa FALEONE, družba za trgovino in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
106, sedež: Dunajska 106, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28822/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in akta s temile podatki:

Matična št.: 5997011
Firma: FALEONE, družba za trgovino

in svetovanje, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 01.

Rg-210055
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02513 z dne 11. 6. 1998 pri subjektu
vpisa PULMODATA, Profesionalna medi-
cinska oprema, d.o.o., Mengeš, sedež:
Balantičeva 9, 1234 Mengeš. pod vložno
št. 1/09084/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev in razširitev dejav-
nosti, spremembo osnovnega kapitala, de-
ležev in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5432383
Osnovni kapital: 8,240.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Matjaž, Golnik 146,

in Ocepek Mirko, Mengeš, Balantičeva 9,
vstopila 1. 10. 1990, vložila po 4,120.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1998: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na debelo z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi

izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232
Trgovina 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;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5242 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve 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; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;

71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejanosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
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; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7420 Pa-
kiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 4. 1998.

Rg-210056
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02515 z dne 9. 6. 1998 pri subjektu
vpisa VERPEX, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Sr. Jarše 104, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/02813/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, naslova, ustanoviteljev, de-
ležev in osnovnega kapitala, spremembo in
uskladitev dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5305403
Firma: VERPEX, storitve in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: VERPEX, d.o.o.
Sedež: 1230 Domžale, Kamniška ce-

sta 11, Sr. Jarše
Osnovni kapital: 8,880.000 SIT
Ustanovitelj: Verbič Peter, Domžale,

Kamniška cesta 11, Sr. Jarše, vstop 10. 11.
1989, vložek 8,880.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Verbič Denise, izstop 30. 4.
1998.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1998: 2852
Splošna mehanična dela; 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4531 Električne inštalacije; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 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
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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; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter sprememba akta o ustanovitvi z
dne 30. 4. 1998.

Rg-210057
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02536 z dne 1. 7. 1998 pri subjektu
vpisa INTERACTA, poslovno-informacij-
ski inženiring in trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Parmova 53, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18361/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5631157
Ustanovitelj: Rupnik Marko, izstop

10. 12. 1997; Rupnik Viljem, Krk, Kornič
7, vstop 10. 12. 1997, vložek 838.916,10
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Rupnik Marko, razrešen 13. 9. 1997;
Hočevar Rupnik Franja, Ljubljana, Pot na
Rakovo jelšo 169, razrešena 28. 4. 1998
kot zastopnica in imenovana za direktorico.

Rg-210058
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02537 z dne 24. 6. 1998 pod št. vlož-

ka 1/30737/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294571
Firma: FIN MARK, finančni inženiring,

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

govornostjo
Sedež: 1261 Ljubljana-Dobrunje, Li-

tijska cesta 320
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Kos Godec Darja, Ljub-

ljana, Štihova 01, vstop 30. 4. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kos Godec Darja, imenovana
30. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-210060
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02547 z dne 17. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ALSIT, export-import, d.o.o., Ljub-
ljana, Ob Zeleni jami 7, sedež: Ob Zeleni
jami 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06449/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in zastop-
nika, uskladitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5359007
Ustanovitelj: Tavčar Ciril, izstop 5. 5.

1998; Tavčar Damjana, Ljubljana, V toplice
15, vstop 5. 5. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tavčar Ciril, razrešen 5. 5. 1998;
direktorica Tavčar Damjana, imenovana
5. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 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; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na debelo z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo

pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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; 51230 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, gradbenm materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s 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-



Stran 256 / Št. 3 / 21. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60240 Cestni tovorni promet; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geološ-
ko, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, 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; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 5. 1998.

Rg-210062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02567 z dne 23. 7. 1998 pri subjektu
vpisa SLOKA, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in poslovne storitve, d.o.o., Tr-
bovlje, sedež: Neža 39a, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/19964/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5675219
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Tavš Marjan, razrešen 9. 3. 1998;
direktor Hvalič David, Gorizia, Vittorio Vene-
to 14, imenovan 9. 3. 1998.

Rg-210064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02583 z dne 17. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ZUPANC, d.o.o., sedež: C. v Pod-
boršt 11a, 1231 Ljubljana-Črnuče, pod
vložno št. 1/06207/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev, zastopnika, dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5424402

Firma: ZUPANC, projektiranje, sveto-
vanje in posredništvo, d.o.o., Cesta v
Podboršt 11a, Ljubljana-Črnuče

Ustanovitelja: Zupanc Andrej, Izola, Ilir-
ska 20, vstopil 1. 10. 1993, in Zupanc An-
drej Aleš, Ljubljana, Cesta v Podboršt 11a,
vstopil 22. 4. 1998, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zupanc Andrej Aleš, imenovan
22. 4. 1998, zastopa družbo kot namestnik
direktorja.

Dejavnost, izbrisana 17. 6. 1998: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinani in živimi živalmi; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki, os-
tanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 17. 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; 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 debelo 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; 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; 51410 Trgovina na de-

belo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenm 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; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 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; 52741 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; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
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in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1998.

Rg-210065
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02646 z dne 13. 7. 1998 pri subjektu
vpisa GERKO, trgovina, d.o.o., sedež: Par-
mova 53, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30068/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1243462
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 9
Sprememba družbene pogodbe z dne

30. 4. 1998.

Rg-210067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02983 z dne 28. 8. 1998 pri subjektu
vpisa RAZVOJ 2000, Družba za poslov-
no svetovanje, d.o.o., sedež: WTC – Du-
najska 156, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29255/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1191977
Dejavnost, vpisana 28. 8. 1998: 2441

Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 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 Trgovi-
na 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; 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  drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 5. 1998.

Rg-210068
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03139 z dne 27. 8. 1998 pri subjektu
vpisa PHILA, filatelija Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02685/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova,
ustanoviteljev, deležev in zastopnika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5320305
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg Ajdovšči-

na 01
Ustanovitelja: Kuhelj Mirjan, Ljubljana,

Župančičeva ulica 4, vstopila 9. 10. 1989,
in Kuhelj Dragica, Ivančna Gorica, Stična
91b, vstopila 28. 5. 1998, vložili po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Purkart Kristina, razrešena 28. 5.
1998; direktorica Kuhelj Eva, Piran, Gre-
gorčičeva 17, imenovana 28. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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 debelo z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-

podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 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 gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benm materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 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; 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; 5274 Druga popravila, d.n.;
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-
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skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 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; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7440 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.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniš-
ko ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 5. 1998.

Rg-210069
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03169 z dne 28. 8. 1998 pri subjektu
vpisa ŠPAC, Trgovsko, servisno in proi-
zvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06773/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me, osnovnega kapitala, naslov ustanovite-
lja in zastopnika, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5366712
Firma: ŠPAC, Trgovsko, servisno in

proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠPAC, d.o.o.
Sedež: 1356 Gabrje, Gabrje 9
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelja: Špacapan Franci, vložil

5,960.000 SIT, in Špacapan Suzana, vloži-
la 40.000 SIT, oba iz Gaberij 9, vstopila
30. 5. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Špacapan Franci, ki zastopa družbo
brez omejitev, in družbenica Špacapan Su-
zana, ki zastopa družbo kot tehnična direk-
torica brez omejitev, imenovana 30. 5.
1994.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0122 Reja ovac, koz, konj, os-
lov, mul in mezgov; 0125 Reja drugih živali;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-

ge storitve za rastlinsko pridelavo; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1532 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekars-
tvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdel-
kov; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2010 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 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; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovene in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
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;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139

Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenm 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;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
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; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6411 Javne poštne storitve;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniš-
ke in računalniške opreme v najem; 7134
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Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 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-
janosti, 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; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiš-
čenje stavb; 7482 Pakiranje; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 8041
Dejavnost vozniških šol; 90004 Kanalizaci-
ja in delovanje čistilnih naprav; 90005 Dru-
ge storitve javne higiene; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 6. 1998.

Rg-210070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03171 z dne 23. 7. 1998 pri subjektu
vpisa AMEBA + inženiring, marketing in
razvoj, d.o.o., Stegne 21, Ljubljana, se-
dež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21848/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, ustanoviteljev in deležev, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5839564
Firma: AMEBA + inženiring, marketing

in razvoj, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AMEBA + d.o.o., Ljub-

ljana
Ustanovitelji: Možina Jožef, Ljubljana,

Cesta na Loko 30, vstopil 21. 12. 1992,
vložil 1,140.737,91 SIT, in Vovk Biserka,
Ljubljana, Šarhova ulica 30, vstopila 15. 4.
1994, vložila 648.654,89 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjata; Učakar Bojan, izstopil
26. 4. 1996; Goršič Klemen, Ljubljana,
Društvena ulica 12, vstopil 19. 5. 1998,
vložil 447.348,20 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniš-
ko opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;

7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 5. 1998.

Rg-210073
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03243 z dne 24. 7. 1998 pri subjektu
vpisa INTERPLAM, Gradbeništvo, stori-
tve, trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ja-
dranska 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22135/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti, spremem-
bo firme, skrajšane firme in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5731062
Firma: INTERPLAM, Gradbeništvo,

storitve, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERPLAM, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 24. 7. 1998: 20300

Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 20510 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 36110 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 36140 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 36630 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45450 Druga zaključ-
na gradbena dela; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 74700
Čiščenje stavb.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 3. 1998.

Rg-210074
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03289 z dne 2. 7. 1998 pri subjektu
vpisa SOB, Splošna obrt Bežigrad, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Samova 12a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/0487/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5064848
Firma: TAPETDEKOR, tekstilna deko-

rativa in zaključna dela v gradbeništvu,
d.o.o., Ljubljana

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Borutova uli-
ca 3

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 5. 1998.

Rg-210076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03322 z dne 20. 7. 1998 pri subjektu
vpisa KAFETERIJA, napitki iz avtomatov,
d.o.o., sedež: Pot na Fužine 29, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11609/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5464978
Dejavnost, vpisana 20. 7. 1998: 5552

Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 14. 7. 1998.

Rg-210079
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03338 z dne 28. 8. 1998 pri subjektu
vpisa MIZARSTVO GUNA, d.o.o., Trbov-
lje, sedež: Partizanski vrh 25, 1420 Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/23442/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšano firmo, spremembo in us-
kladitev dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5801346
Firma: MIZARSTVO GUNA, d.o.o., Tr-

bovlje, Partizanski vrh 25
Skrajšana firma: MIZARSTVO GUNA,

d.o.o., Trbovlje
Dejavnost, vpisana 28. 8. 1998: 2030

Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 6. 1998.

Rg-210080
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03339 z dne 7. 7. 1998 pri subjektu
vpisa AVALEAS, družba za leasing, finan-
ciranje in trgovino, d.o.o., sedež: Trdino-
va 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27502/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5935539
Firma: BKS–LEASING, družba za lea-

sing, financiranje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: BKS–leasing, d.o.o.
Ustanovitelj: AVABANK GMBH, Dunaj,

Operngasse 2, izstop 20. 5. 1998; BANK
FUER KAERNTEN UND STEIERMARK AG,
Klagenfurt, St.-Veiter-Ring 43, vstop 20. 5.
1998, vložek 60,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Schroll Herbert in Rudolf Fric, raz-
rešena 28. 5. 1998; direktor Hebein mag
Heimo, Villach, Tiroler Str. 52, imenovan
28. 5. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi dne 28. 5.
1998.

Rg-210083
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03405 z dne 27. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ADRIAMED, Podjetje za trgovino z
medicinsko opremo, d.o.o., Ljubljana,
Luize Pesjakove 8a, sedež: Luize Pesja-
kove 8a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15155/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5554136
Firma: ADRIAMED, Podjetje za trgovi-

no z medicinsko opremo, d.o.o., Ljublja-
na

Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova uli-
ca 53

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 4. 6. 1998.

Rg-210084
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03431 z dne 23. 7. 1998 pri subjektu
vpisa PIPRO, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Litijska 108, Ljubljana, sedež: Litijska
108, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16340/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, akta o us-
tanovitvi, firme in skrajšane firme s temile
podatki:

Matična št.: 5593603
Firma: PIPRO, Trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: PIPRO, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 23. 7. 1998: 50102

Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 9. 6. 1998.

Rg-210085
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03443 z dne 28. 8. 1998 pri subjektu
vpisa SLON INTERIERI, podjetje za trgo-
vino, inženiring, svetovanje in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Cesta na Laze 4, se-
dež: Cesta na Laze 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/23988/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
naslova sedeža, spremembo in uskladitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5799872
Firma: SLON INTERIERI, inženiring,

projektiranje, svetovanje, proizvodnja in
trgovina, d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Breg 12
Dejavnost, vpisana 28. 8. 1998: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinars-
tvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 1572 Proizvodnja kr-
mil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1721 Tka-
nje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje
preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje
preje tipa volnene česanke; 1724 Tkanje
preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstil-
ne preje; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov razen oblačil; 1750 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Proi-
zvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 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; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na;  2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233

Razmnoževanje računalniških zapisov;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega ste-
kla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proi-
zvodnja 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; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proi-
zvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 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; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3310 Proizvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3420 Proi-
zvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3542 Proizvodnja ko-
les; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proi-
zvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proi-
zvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
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gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
granjah; 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;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-

kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6411
Javne poštne storitve; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-

skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 7320 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 9111 Dejavnost poslov-
nih in delodajalskih združenj; 9133 Dejav-
nost drugih organizacij, d.n.; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9251 Dejav-
nost knjižnic in arhivov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9304 Pogrebne storitve;  9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Pod šifro 74.60 “Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje” se sme uporabljati samo
“varovanje”.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 6. 1998.

Rg-210086
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03450 z dne 23. 7. 1998 pri subjektu
vpisa MESARIJA ARKO, d.o.o., Podgor-
ska 8, Sodražica, sedež: Podgorska 8,
1317 Sodražica, pod vložno št.
1/18064/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5609127
Dejavnost, vpisana 23. 7. 1998: 1513

Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
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ninskega mesa; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7482 Pakiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 6. 1998.

Rg-210088
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04102 z dne 16. 7. 1998 pri subjektu
vpisa GLOMAR - GLOBAL MARKETING,
podjetje za proizvodnjo, trgovino, zasto-
panje in posredovanje v domačem in
mednarodnem prometu, d.o.o., sedež:
Lamutova 11, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29106/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 1191799
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Knep Aleš, Ljubljana, Lamutova 11,
imenovan 2. 7. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 7. 1998.

Rg-210091
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04244 z dne 24. 8. 1998 pri subjektu
vpisa BRAU-UNION, družba za marketing
in prodajo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
sta Ljubljanske brigade 25, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25940/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5879523
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Šteiner Slavku, ki je bil razrešen
1. 7. 1998.

Rg-210092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04287 z dne 27. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30942/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1317725
Firma: TEAN, zunanjetrgovinsko pod-

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

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelj: Tekavec Marjan, Trzin, Mot-
nica 5, vstop 24. 6. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tijan Emil, Piran, Razgled 34, imeno-
van 24. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1998: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 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); 7122 Dajanje vodnih plovil v najem.

Rg-210094
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04327 z dne 24. 8. 1998 pri subjektu
vpisa BUSINESS TRADE, d.o.o., Ljublja-
na, podjetje za trgovino, zastopstvo, po-
sredništvo in prevoz, sedež: Adamičeva
ul. 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17542/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5604419
Ustanovitelji: Maloku Rahim, Peć, Lab-

ljan, vstop 10. 7. 1998, vložek 30.000 SIT,
Džeka Sabri, Debar, Cavit Uštelenca 64,
vstop 10. 7. 1998, vložek 30.000 SIT, in
Kalaveshi Bashkim, Ljubljana, Adamičeva 7,
vstop 7. 4. 1992, vložek 1,420.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kala-
veshi Bashkim, razrešen 10. 7. 1998 kot
družbenik in imenovan za prokurista, in direk-
tor Maloku Rahim, imenovan 10. 7. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 7. 1998.

Rg-210290
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04665 z dne 22. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ŠTEMAR, podjetje za gradbeništvo,
kooperacijo in investicijska dela, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Parmova 53, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28292/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5945640
Ustanovitelj: Rous Marjeta, izstop 25. 7.

1997; Okroglič Štefan, Ljubljana, Rusjanov
trg 8, vstop 16. 5. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-210291
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05304 z dne 24. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ŠTEMAR, podjetje za gradbeništvo,
kooperacijo in investicijska dela, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Parmova 53, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28292/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5945640
Ustanovitelj: Okroglič Štefan, izstop 7. 8.

1998; Okroglič Tomaž, Ljubljana, Rusjanov
trg 8, vstop 7. 8. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rous Marjeta, razrešena 16. 9.
1998; direktor Okroglič Tomaž, razrešen in
ponovno imenovan 16. 9. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 9. 1998.

Rg-210291a
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05487 z dne 29. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ŠTEMAR, podjetje za gradbeništvo,
kooperacijo in investicijska dela, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Parmova 53, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28292/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 5304/98 – vpis zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5945640
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Okroglič Štefan, Ljubljana, Rusjanov
trg 8, imenovan 16. 9. 1998.

Rg-210292
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04644 z dne 22. 9. 1998 pri subjektu
vpisa COMESA, Družba z omejeno odgo-
vornostjo za notranjo in zunanjo trgovino,
Ljubljana, sedež: Pleteršnikova 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25615/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5848555
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kvasnica Helmut, razrešen 31. 7.
1998; direktor Bartra Rocabert Juan, Bar-
celona, Via Augusta 291, Barcelona b/12,
imenovan 1. 8. 1998.
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Rg-210293
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03963 z dne 22. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SLOVENSKA KNJIGA, d.o.o., pod-
jetje za prodajo in distribucijo knjig, sve-
tovanje in založništvo, Ljubljana, Litijska
38, sedež: Litijska 38, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02280/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča novega zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5288967
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Perko Edi, Tržič, Na Logu 8, imeno-
van 17. 4. 1998, zastopa družbo neome-
jeno.

Rg-210295
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04645 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa MCO, Inženiring, zastopstva, trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta
108, sedež: Dolenjska cesta 108, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03897/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5310962
Firma: ALTANA MCO, nepremičnine,

inženiring, zastopstva, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ALTANA MCO, d.o.o.,

Ljubljana
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1998: 2412

Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proi-
zvodnja drugih anorganskih osnovnih kemi-
kalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih os-
novnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastič-
nih mas v primarni obliki; 2420 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, la-
kov in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov; 2462 Proizvodnja sredstev za leplje-
nje; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proi-
zvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbe-
ništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega
stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravne-
ga stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2626 Proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja
cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 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; 2682 Proizvodnja drugih

nekovinskih mineralnih izdelkov; 2721 Proiz-
vodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja
jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno
profiliranje; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proi-
zvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3162 Proi-
zvodnja druge električne opreme, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi;  5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenm ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-

ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 7246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 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 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev, ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja in 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; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-210296
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02060 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SFM, Svetovalna družba za investi-
cijska vlaganja, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, pod vlož-
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no št. 1/25652/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5860750
Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova 4
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

27. 3. 1998.

Rg-210298
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04065 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., Ljub-
ljana, Podružnica Maribor, sedež: Parti-
zanska cesta 26, Maribor, pod vložno št.
1/23290/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5758980001
Sedež: 2000 Maribor, Šentiljska ce-

sta 128a.

Rg-210299
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03964 z dne 24. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31022/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313932
Firma: CENTER ZA PSIHODIAGNOS-

TIČNA SREDSTVA, d.o.o., Družba za sve-
tovanje in založništvo

Skrajšana firma: CENTER ZA PSIHODI-
AGNOSTIČNA SREDSTVA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Boben Dušica, Celje, Na

otoku 9, vložila 1,400.000 SIT, in Bernat
Maja Darja, Ljubljana, UL. Bratov Babnik
79, vložila 700.000 SIT, – vstopili 13. 5.
1998, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Boben Dušica, imenovana 13. 5.
1998, kot poslovodja zastopa družbo neo-
mejeno.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 22330 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 52320 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-

voj na področju medicine; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-210300
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03980 z dne 24. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31044/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313959
Firma: JUNA, trgovina in zastopstvo,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: JUNA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kratovac Jusuf, vložil

1,234.949,05 SIT, in Kratovac Nada, vloži-
la 865.050,95 SIT, oba iz Ljubljane, Tbilisij-
ska c. št. 28, vstopila 24. 6. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kratovac Jusuf in prokuristka Krato-
vac Nada, imenovana 24. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 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; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov.

Rg-210301
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04732 z dne 24. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31036/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319213
Firma: OMIKROM COMPUTERS, pod-

jetje za oskrbo z računalniško opremo,
d.o.o.

Skrajšana firma: OMIKROM COMPU-
TERS, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska ce-
sta 38

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pflaum Samo, Ljubljana,

Bilečanska ulica 4, in Klemenčič Zoran,
Ljubljana, Pot do šole 8, vstopila 5. 8.

1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Pflaum Samo in Klemenčič Zoran,
imenovana 5. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-210306
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03993 z dne 22. 9. 1998 pri subjektu
vpisa GTST, družba za trgovino, trans-
port in druge storitve, d.o.o., Ljubljana,
Vevška cesta 52, Ljubljana, sedež: Vevš-
ka cesta 52, 1260 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25663/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5859107
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Grab-

nar Joško, razrešen 3. 7. 1998 kot proku-
rist in imenovan za direktorja, in Grabnar
Danica, razrešena 3. 7. 1998 kot direk-
torica in imenovana za prokuristko, oba iz
Ljubljane, Novo Polje, c. VII/26a.

Rg-210309
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04663 z dne 17. 9. 1998 pri subjektu
vpisa NEDO, podjetje za gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 99b,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19020/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, zastopnika
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5631998
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Perič Nedeljko, razrešen 30. 7.
1998; direktor Perić Mario, Ljubljana, Jak-
čeva ulica 39, imenovan 30. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
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be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 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; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 7. 1998.

Rg-210311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03515 z dne 16. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ELEKTROSPOJI, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne
25, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28826/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in po-
slovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5997275
Ustanovitelj: Sočan Milena, izstop 8. 6.

1998; Sočan Tomaž, Ljubljana, Trnovski pri-
stan 6, vstop 19. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-210314
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04026 z dne 16. 9. 1998 pri subjektu
vpisa BAMBI TEKS, proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, d.o.o., sedež: Ljubljanska
c. 7a, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/27816/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnika, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5910277
Ustanovitelj: Fužir Jure in Fužir Matjaž,

izstopila 29. 6. 1998; Dolinšek Alojz, Ljub-
ljana, Glavarjeva 45, vstopil 29. 6. 1998,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Starešinič Jože, razrešen 29. 6.
1998; direktor Dolinšek Alojz, imenovan
29. 6. 1998, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1830 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 5113 Posreedništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 6024 Cestni tovorni promet.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 6. 1998.

Rg-210315
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01665 z dne 11. 9. 1998 pri subjektu
vpisa TISKARNA ATLANTIK, založništvo,
trgovina in grafični inženiring, d.o.o., se-
dež: Koprska 104, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21518/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo zastopnika,
priimka in naslova družbenice s temile po-
datki:

Matična št.: 5741882
Ustanoviteljica: Zgonc Irena, Ljubljana,

Na jami 3, vstop 12. 7. 1996, vložek
1,560.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zgonc Ljubomir, razrešen 18. 3.
1998; direktorica Zgonc Irena, imenovana
18. 3. 1998.

Rg-210317
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04725 z dne 10. 9. 1998 pri subjektu
vpisa START – PURKAT, k.d., montaža in
prodaja elektronskih sistemov in naprav
ter zaključna gradbena dela, sedež: Pri
mostu 6, 1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/29304/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1193341
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1998: 70100

Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 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.; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74700 Čiščenje stavb.

Rg-210319
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04731 z dne 8. 9. 1998 pod št. vložka
1/30971/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318098
Firma: AHAC & CO., podjetje za trgo-

vino, storitve in posredovanje, d.o.o.,
Domžale

Skrajšana firma: AHAC & CO., d.o.o.,
Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Mala Loka 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pirc-Pižem Marta in Pižem

Rado, oba iz Domžal, Mala Loka 15, vstopi-
la 3. 8. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Pirc-Pižem Marta in zastopnik Pi-
žem Rado, ki kot namestnik direktorice za-
stopa družbo brez omejitev, imenovana
3. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 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 debelo z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51440 Trgovina na debelo s por-
celanom, 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; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 51640 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravi-
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lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52730 Popravilo ur, nakita;  52740
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
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); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 61100 Pomorski promet; 61200 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 62100
Zračni promet na rednih linijah; 62200
Izredni zračni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 64200
Telekomunikacije; 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; 71230 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
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; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
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.; 75253
Druge oblike zaščite in reševanja; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-210322
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04662 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ALBATROS, svetovalna agencija,
d.o.o., Ribnica, Gornje Lepovče 114, se-
dež: Gornje Lepovče 114, 1310 Ribni-

ca,  pod vložno št. 1/15065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, ustanovi-
teljev, deleža in zastopnika, uskladitev de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5567327
Firma: ALBATROS, družba za gostins-

tvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALBATROS, d.o.o.
Sedež: 1310 Ribnica, Gornje Lepov-

če 23
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Petek Milena, Ribnica,

Gornje Lepovče 114, vstop 20. 12. 1991,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Lavrič Bambič Irena, izstop 10. 8.
1998.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Lavrič Bombač Ireni, ki je bila
razrešena 10. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 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; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132

Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7470 Čiščenje stavb; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-210323
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02144 z dne 2. 9. 1998 pri subjektu
vpisa IBZ, inženirski biro, d.o.o., sedež:
Kobetova ulica 20, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28294/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5952468
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 65.

Rg-210324
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03066 z dne 1. 9. 1998 pri subjektu
vpisa VINEX, podjetje za izvajanje grad-
benih del in inženiring, d.o.o., Grosup-
lje, sedež: Žalna 79, 1290 Grosuplje,
pod vložno št. 1/12808/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5501741
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1998: 45210

Splošna gradbena dela; 45410 Fasader-
ska in štukaterska dela; 45440 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 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); 74700 Čiščenje stavb.

Rg-210325
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07397 z dne 1. 9. 1998 pri subjektu
vpisa MOND GRAFIKA, grafične storitve,
d.o.o., sedež: Brnčičeva 13, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28657/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5952425
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska

156.

Rg-210326
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03965 z dne 1. 9. 1998 pri subjektu
vpisa A CON, svetovanje in marketing,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod Jelšami 12,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29096/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo zastopnika in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1191829
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gorjup Tomaž, razrešen 1. 6. 1998;
direktorica Gorjup Ada, Ljubljana, Pod jel-
šami 12, imenovana 1. 6. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 6. 1998.

Rg-210329
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04489 z dne 1. 10. 1998 pri subjektu
vpisa SLOVENSKI INSTITUT ZA MANAGE-
MENT, Podjetje za gospodarsko sveto-
vanje, Ljubljana, d.o.o., sedež: Dunajska
122, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15918/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5573076
Firma: SLOVENSKI INSTITUT ZA GOS-

PODARSTVO, d.o.o.
Ustanovitelj: Slovenski raziskovalni inšti-

tut za management, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 1, izstopil 20. 7. 1998; Slovenski
inštitut za gospodarstvo, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 122, vstopil 20. 7. 1998, vložil
395.136,30 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 20. 7. 1998.

Rg-210335
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04719 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa AVTOIMPEX, podjetje za zunanjo
trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovš-
ka 150, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01498/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5004039
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, izstopila
24. 6. 1998; CERTIUS I. PID, d.d., Ljublja-
na, Tivolska 50, vstopil 26. 1. 1998, vložil
5,953.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstopil 24. 6.
1998, vložil 2,975.914,70 SIT, in Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
vstopil 24. 6. 1998, vložil 2,976.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-210337
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04911 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa ČESALNICE LJUBLJANA, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Luize Pesjakove 9, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00224/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo člana nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5072492
Članica nadzornega sveta: Guna Bran-

ka, vstopila 27. 8. 1998.

Rg-210339
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04918 z dne 8. 10. 1998 pri subjektu

vpisa HRANILNO KREDITNA SLUŽBA
MEDVODE, p.o., cesta ob Sori 11, Med-
vode, sedež: Cesta ob Sori 11, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/01777/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5228212
Osnovni kapital: 79.344 SIT
Ustanoviteljica: Kmetijska zadruga Med-

vode, z.o.o., Medvode, Cesta ob Sori 11,
vstop 8. 9. 1990, vložek 79.344 SIT, od-
govornost: ostalo; Gozdno gospodarstvo
Ljubljana, TOK Ljubljana, Ljubljana, Tržaška
c. 2, izstop 29. 8. 1996.

Rg-210340
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04933 z dne 8. 10. 1998 pri subjektu
vpisa GLINEK, Specializirano podjetje za
galvanizacijo, d.o.o., sedež: Glinek 5,
1291 Škofljica, pod vložno št.
1/00195/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5077419
Vpiše se sprememba statuta z dne 27. 8.

1998.

Rg-210342
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05782 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa AERO-POLYPLAST, predelava pla-
stičnih mas, d.o.o., Ljubljana, Koprska
78, sedež: Koprska 78, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00250/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, deležev in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5014859
Osnovni kapital: 156,692.944 SIT
Ustanovitelji: Stipan Jelka, Ljubljana, Za-

loška 92c, vložila 799.133 SIT, Trstenjak
Angelca, Lubljana, Jakčeva 11, vložila
908.821 SIT, Vidmar Brane, Ljubljana, Bro-
darjev trg 3, vložil 1,801.701 SIT, Kadunc
Janez, Škofljica, Smrjene 31, vložil
2,195.823 SIT, Artač Peter, Vnanje Gori-
ce, Nova pot 123, vložil 1,632.790 SIT,
Lenarčič Franc, Ig, Brest 19, vložil 957.155
SIT, Lipovec Miran, Ljubljana, Abramova 18,
vložil 957.155 SIT, Novkovič Slavi, Ljublja-
na, Agrokombinatska 13, vložila 1,069.765
SIT, Pintarič Ivan, Ljubljana, Topniška 70,
vložil 1,801.701 SIT, Šebez Dušanka, Ljub-
ljana, Andrejaševa 16, vložila 1,154.216
SIT, Garvas Roman, Škofljica, Albrechtova
10, vložil 872.704 SIT, Ivančič Anton, Ljub-
ljana, Galjevica 5, vložil 501.416 SIT, Lunar
Marjan, Ljubljana, Agrokombinatska 4, vlo-
žil 844.546 SIT, Antolašič Srečko, Ljublja-
na, Sp. Rudnik c. II/37, vložil 619.334 SIT,
Blantič Danja, Ljubljana, Gorkičeva 18, vlo-
žila 172.361 SIT, Bizjan Ivan, Dobrova, Šu-
jica 23, vložila 172.361 SIT, Garvas Franci,
Škofljica, Smrjene 13, vložil 394.122 SIT,
Mušič Primož, Mengeš, Jemčeva 49, Trzin,
vložil 297.717 SIT, Ofentaušek Mojca,
Domžale, Ljubljanska 101, vložila 141.024
SIT, Strnad Nada, Ljubljana, Jamova 50,
vložila 365.972 SIT, Veršnik Ivan, Ljublja-
na, C. koroškega bataljona 7, vložil
579.766 SIT, Vizjak Alojz, Ljubljana, Tre-

binjska 6, vložil 1,323.127 SIT, Jamnik Bar-
bara, Ljubljana, Celovška 143, vložila
141.024 SIT, Merkuž Andrej, Ljubljana, Hla-
dilniška pot 1b, vložil 450.423 SIT, Feher
Darinka, Ljubljana, Sp. Rudnik, c. II/37, vlo-
žila 1,582.598 SIT, Stepančić Matjaž, Ljub-
ljana, Jadranska 2, vložil 2,843.330 SIT,
Zupan Ciril, Ivančna Gorica, Pot v gozd 2,
vložil 21,153.548 SIT, in Ferbežar Boštjan,
Ljubljana, Glavarjeva 20, vložil 647.484 SIT,
ki so vstopili 6. 12. 1991, ter Souvan Leon,
Ljubljana, Mestni trg 24, vložil 44,062.055
SIT, Lampič Uršula, Ljubljana, Pot v Smreč-
je 34, vložila 17,706.303 SIT, Lampič Ciril,
Ljubljana, Pot v Smrečje 34, vložil
17,706.303 SIT, Barbara Ali Atlanty, Ljub-
ljana, Škrabčeva 25d, vložila 15,418.583
SIT, in Souvan Tomaž, Šmartno pod Šmar-
no goro, Rašica 24, vložil 15,418.583 SIT,
ki so vstopili 21. 9. 1995 – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 1. 7. 1997.

Rg-210344
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06031 z dne 23. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/02866/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5295912002
Firma: RAM, podjetje za trgovino in

servis računalniške in biro opreme,
d.o.o., Murnova 4, Šmarje Sap, PE Kam-
niška 25, Ljubljana

Skrajšana firma: RAM, d.o.o., Šmarje
Sap, PE Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 25
Ustanovitelj: RAM, podjetje za trgovino

in servis računalniške in biro opreme,
d.o.o., Murnova 4, Šmarje Sap, Ljubljana,
Kamniška 25, vstop 4. 12. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: vpisan kot us-
tanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pernek Andrej, Šmarje Sap, Murnova
4, imenovan 4. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1998: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na
debelo 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 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117



Stran 268 / Št. 3 / 21. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5273 Popravilo
ur, nakita; 6521 Finančni zakup (leasing);
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 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 de-
javnosti, davčno svetovanje.

Rg-210346
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01586 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ZADRUGA MEDALJON, zadruga za
opravljanje intelektualnih storitev, orga-
nizacijo in svetovanje obrtnikom in pod-
jetnikom, z.b.o., Ljubljana, sedež: Tav-
čarjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25887/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5865514
Ustanovitelji: Žnidaršič Nataša, s.p.,

Cerknica, Martinjak 63, vstop 9. 10. 1997,
Gatej Jožef, Postojna, Podbrdo 86, vstop
16. 10. 1997, Stojanovski Nikola, Ljublja-
na, Soussenska ul. 32, vstop 17. 10. 1997,
Emeršič Aleksandra, Sečovlje, Seča 119,
vstop 17. 10. 1997, Jelačič Ljiljana, Piran,
Rozmanova 24b, vstop 17. 10. 1997, Mah-
hič Ekrema, Koper, Cesta na Markovec 19,
vstop 17. 10. 1997, Lavrič Jolanda, Ljub-
ljana, Zaloška c. 230b, vstop 17. 10. 1997,
Babič Zvonko, Dekani, Cepki 25, vstop
18. 10. 1997, Vujičič Slavica, Ljubljana,
Maroltova ul. 10, vstop 20. 10. 1997, Vi-
dovič Fikro, Nova Gorica, Erjavčeva 445,
vstop 20. 10. 1997, Mijatovič Kata, Koper,
Gažon 106, vstop 20. 10. 1997, Bolčina
Dušanka, Vrhnika, Vas 17, vstop 20. 10.
1997, Zakotnik Glušič Nives, Ljubljana, Po-
lanškova 18, vstop 20. 10. 1997, Gorjup
Keršič Dragica, Velike Lašče, Velike Lašče
48, vstop 20. 10. 1997, Perkan Neda, Ilir-
ska Bistrica, Bazoviška 29, vstop 20. 10.
1997, GAMATELICAM, d.o.o., Koper, Pri-
staniška 3, vstop 20. 10. 1997, Stoković
Mariza, Koper, Kletniška pot 48, vstop
21. 10. 1997, Valenčič Damjan, Postojna,
Kraigherjeva ul. 8, vstop 21. 10. 1997, Mo-
dic Andreja, Ljubljana, Linhartova 17, vstop
21. 10. 1997, Gutman Lonza Vera, Koper,
Vel. vrata 9, vstop 21. 10. 1997, Hadžič
Fehim, Koper, Vanganelska 7, vstop
21. 10. 1997, Sejfuli Ilmi, Ankaran, Regen-
tova 3, vstop 22. 10. 1997, Kukovec Na-
da, Murska Sobota, Tomšičeva ul. 11, vs-
top 22. 10. 1997, Gnezda Egon, Ig, Ig št.
195c, vstop 22. 10. 1997, Dejak Andrej,
Ljubljana, Pražakova 14, vstop 22. 10.
1997, Majnik Nada, Ljubljana, Celovška
181, vstop 22. 10. 1997, Drnovšek Mar-
jan, Zagorje, Kidričeva 4a, vstop 22. 10.
1997, Kogovšek Grubelič Darja, Višnja go-
ra, Cesta dolenjskega odreda 21, vstop
22. 10. 1997, Klemenc Jožica, Postojna,
Bukovje 21, vstop 22. 10. 1997, Grmek
Miroslav, Sežana, Tomaj 81b, vstop 23. 10.
1997, Pongrac Klavdija, Ankaran, Jadran-
ska c. 54, vstop 23. 10. 1997, Brlek Nev-
ja, Koper, Krožna c. 6, vstop 24. 10. 1997,
Mandič Ranko, Trbovlje, Šušterjeva 27, vs-

top 24. 10. 1997, Zupanc Vinko, Krka,
Znojile 3, vstop 24. 10. 1997, Gostan Šte-
fanija, Šenčur, Pajerjeva 10, vstop 24. 10.
1997, Gergolet Serdar Nataša, Koper, II.
prekomorske br. 20a, vstop 24. 10. 1997,
Poropat Gordana, Izola, Smrekarjeva 8, vs-
top 24. 10. 1997, Kezunovič Vesna, Ko-
per, Cesta za gradom, vstop 27. 10. 1997,
Opeka Franc, Cerknica, Podskrajnik 8, vs-
top 28. 10. 1997, Koprivšek Marko, Ljub-
ljana, Gotska 3, vstop 28. 10. 1997, Raj-
kovič Zoran, Ljubljana, Povšetova 57, vstop
28. 10. 1997, Ambrož Lenarčič Darinka,
Ljubljana, Malči Beličeve 109, vstop
28. 10. 1997, Kontič Tatjana, Koper, Voj-
kovo nabrežje 31a, vstop 28. 10. 1997,
Brljak Željko, Portorož, Šentjane 65, vstop
28. 10. 1997, Počkaj Leonida, Kozina, Kla-
nec 16, vstop 28. 10. 1997, Islamovič Zil-
ha, Koper, Partizanska 21a, vstop 29. 10.
1997, Batič-Kavčič Vera, Piran, Oljčna pot
5, vstop 29. 10. 1997, Gec Božič Majda,
Kranj, Zasavska 3, vstop 30. 10. 1997, Ri-
javec Sonja, Koper, Župančičeva 21, vstop
30. 10. 1997, Bartolič Igor, Šmarje pri Ko-
pru, Krkavče 104, vstop 30. 10. 1997,Ba-
tič Andrej, Piran, Oljčna pot 5, vstop 30. 10.
1997, Brkič Franjo, Koper, Oljčna pot 13d,
vstop 3. 11. 1997, Tribuljak Ivan, Piran, Tar-
tinijev trg 7, vstop 3. 11. 1997, Mohorič
Nataša, Koper, Marežganskega upora 15,
vstop 3. 11. 1997, Samsa Drago Dušan,
Ljubljana, Škrilje 75, vstop 3. 11. 1997,
Potokar Ana, Ljubljana, Pleteršnikova 24a,
vstop 3. 11. 1997, Globočnik Drago, Med-
vode, Ul. Ivanke Ovijač 8, vstop 3. 11.
1997, Obajdin Manda, Ljubljana, Prištinska
16, vstop 3. 11. 1997, Okorn Novak Mar-
jan, Ljubljana, Vodnikova 29, vstop 3. 11.
1997, Čadež Štrumbelj Branko, Ljubljana,
Grablovičeva 22, vstop 3. 11. 1997, Hor-
vatič Janez, Koper, Erjavčeva 14, vstop
4. 11. 1997, Keblič Bogomir, Škofije, Sp.
Škofije 108a, vstop 4. 11. 1997, Gavrano-
vič Stipič Isnija, Koper, Gregoriči 43, vstop
4. 11. 1997, Korimšek Miroslav, Polšnik,
Borovak 1a, vstop 4. 11. 1997, Večko Mi-
roslava, Ljubljana, Kapiteljska 11, vstop
4. 11. 1997, Vodlan Mojca, Kamnik, Gro-
harjeva 8, vstop 4. 11. 1997, Nadarevič
Asim, Koper, Prisoje 1, vstop 5. 11. 1997,
Javšovec Biserka, Zagorje ob Savi, Polje 4,
vstop 5. 11. 1997, Vujič Gordana, Anka-
ran, Hrvatini 191, vstop 6. 11. 1997, Urdih
Vojko, Koper, Istrska c. 97, vstop 6. 11.
1997, Petelin Jelko, Ljubljana, Trnovska 10,
vstop 6. 11. 1997, Trepel Janez, Ljubljana,
Okrogarjeva 4, vstop 6. 11. 1997, Režek
Maruška, Ljubljana, Rašiška ul. 5, vstop
6. 11. 1997, Pribac Marija, Ankaran, Vino-
gradniška 4, vstop 7. 11. 1997, Pirc Zdrav-
ko, Koper, Vojkovo nabrežje 26, vstop
7. 11. 1997, Ravnikar Tomaž, Celje, Lin-
hartova 2, vstop 7. 11. 1997, Blekič Anita,
Koper, Letoviška pot 8, vstop 8. 11. 1997,
Savle Libero, Dekani, Cepki 25, vstop
10. 11. 1997, Kostanjšek Bojan, Koper,
Vanganelska 37a, vstop 10. 11. 1997, Ga-
lič Gordana, Ljubljana, Ul. borcev za sever-
no mejo 21, vstop 10. 11. 1997, Zupančič
Vesna, Ljubljana, Kunaverjeva ul. 9, vstop
10. 11. 1997, Šapla Roman, Ankaran, Hr-
vatini 216, vstop 11. 11. 1997, Butinar
Marko, Koper, Vojkovo nabr. 31a, vstop
11. 11. 1997, Furlanič Branka, Izola, IX.
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korpusa 17, vstop 11. 11. 1997, Lampret
Lidija, Dob, Ljubljanska c. 30, vstop 11. 11.
1997, Salopek Gordana, Cerknica, C.
4. maja 22, vstop 11. 11. 1997, Jerebica
Doris, Šmarje, Krvavče 127, vstop 12. 11.
1997, Močibob Milan, Koper, Vojkovo na-
br. 31a, vstop 12. 11. 1997, Glavina Lilija-
na, Koper, Dimnikarska 17, vstop 12. 11.
1997, Pušnar Bernarda, Koper, Galusova
9, vstop 12. 11. 1997, Otoničar Stanislav,
Kočevje, Kajuhovo nas. 32, vstop 12. 11.
1997, Obajdin Ivanka, Ljubljana, Prištinska
16, vstop 12. 11. 1997, Beganović Šefik,
Postojna, Tržaška 34a, vstop 12. 11. 1997,
Džaferovič Beba, Ivančna Gorica, Vel. Čr-
nelo 12, vstop 12. 11. 1997, Cerar Jelka,
Ihan-Domžale, Emonska II. ul. 4, vstop
12. 11. 1997, Bohar Biserka, Pobegi, Mon-
tinjančevo naselje 14, vstop 13. 11. 1997,
Komjenovič Drago, Koper, Sergeja Mašere
5, vstop 13. 11. 1997, Arnuga Sandi, Ko-
per, Gortanov trg 1, vstop 13. 11. 1997,
Petrovič Tadeja, Šentvid, Martinova pot 3,
vstop 13. 11. 1997, Vdovč Anica, Ljublja-
na, Jakčeva 38, vstop 13. 11. 1997, Šučur
Borivoj, Postojna, Kajuhova ul. 9, vstop
13. 11. 1997, Duren Ivan, Koper, Šalara
47, vstop 14. 11. 1997, Leskovšek Veko-
slav, Koper, Dounska 56d, vstop 14. 11.
1997, Bovha Vida, Preserje, Podpeč 72,
vstop 14. 11. 1997, Hirsl Edvard, Litija, Ki-
dričeva 19a, vstop 14. 11. 1997, Pograjc
Majda, Ljubljana, Štihova 3, vstop 15. 11.
1997, Škrbec Irena, Kranj, Juleta Gabrovš-
ka 21, vstop 15. 11. 1997, Horvat Gracije-
la, Izola, Gregorčičeva 29, vstop 17. 11.
1997, Miljanovič Nedeljko, Koper, Kvedro-
va 5, vstop 17. 11. 1997, Makovini Ivanka,
Izola, Ul. IX. korpusa 14, vstop 17. 11.
1997, Nemec Silvo, Koper, Cesta I. Istrske
brigade 50, vstop 17. 11. 1997, Žilič Dra-
gan, Koper, Šalara 45c, vstop 17. 11.
1997, Kumin Ljubiša, Koper, Stritarjeva 10,
vstop 17. 11. 1997, Suvajac Špela, Ljub-
ljana Polje, Nahtigalova 20, vstop 17. 11.
1997, Tomič Maja, Ljubljana, Pleteršnikova
24a, vstop 17. 11. 1997, KONČINA & CO.,
d.n.o., Ljubljana, Krožna pot 23, vstop
17. 11. 1997, Siomončič Jože, Šmartno
pri Litiji, Prečna 2, vstop 17. 11. 1997,
Maleš Ljubica, Domžale, Študljanska c.
13a, vstop 17. 11. 1997, Drmaž Veronika,
Ljubljana, Slovenska 51, vstop 17. 11.
1997, Šumej Majda, Ljubljana, Rusijanov
trg 10, vstop 17. 11. 1997, Cankar Sonja,
Ljubljana, Šarhova 20, vstop 17. 11. 1997,
Vodopivec Dušanka, Ljubljana-Moste,
Chengdujska c. 6, vstop 17. 11. 1997, Be-
lec Zvonko, Koper, Istrskega odr. 6, vstop
18. 11. 1997, Poles Helena, Kozina, Petri-
nje 1, vstop 18. 11. 1997, Hodžič Zumre-
ta, Piran, K. Marxa 12, vstop 18. 11. 1997,
Franc Jožica, Koper, 8. Mašene 5, vstop
18. 11. 1997, Grčič Jelka, Izola, Gregorči-
čeva 18, vstop 18. 11. 1997, Levac Mela-
nija, Izola, IX. korpusa 16, vstop 18. 11.
1997, Sojer Ingrid, Notranje Gorice, Na Pe-
ske 9, vstop 18. 11. 1997, Premelč Janja,
Ljubljana, Hudovernikova 2, vstop 18. 11.
1997, Tehovnik Marija, Vodice, Kocljeva 3,
vstop 18. 11. 1997, Gregorin Roman, Kam-
nik, Ljubljanska c. 1c, vstop 18. 11. 1997,
Nunič Mile, Ljubljana, Sketova ul. 9, vstop
18. 11. 1997, Zupanc Boža, Medvode, Zg.
Pirniče 30, vstop 18. 11. 1997, Kastelic-

Brozovič Tanja, Koper, Srebrničeva 8, vs-
top 19. 11. 1997, Rumin Mirjana, Porto-
rož, Šolska 9, vstop 19. 11. 1997, Grego-
rin Štefanija, Kamnik, Ljubljanska 1c, vstop
19. 11. 1997, Vuk Ida, Tolmin, Gregorči-
čeva 16, vstop 19. 11. 1997, Gregorič Ne-
venka, Koper, Vojkovo nabr. 24, vstop
20. 11. 1997, Ličen Danijel, Koper, Oljčna
pot 51b, vstop 20. 11. 1997, Pugelj Mari-
ja, Ljubljana, Klemenova 73, vstop 20. 11.
1997, Grden Bojan, Ljubljana, Viška c. 53,
vstop 6. 3. 1998, Černe Marinka, Ljublja-
na, Bilečanska 5, vstop 20. 11. 1997, Jer-
man Igor, Škofije, Sp. Škofije 191, vstop
21. 11. 1997, Tedorovič Marjana, Koper,
Glagoljaška 1, vstop 21. 11. 1997, Buze-
čan Angela, Škofije, Zg. Škofije 27, vstop
21. 11. 1997, Arlič Gorazd, Ljubljana, Uli-
ca V. Kokošeka 38, vstop 21. 11. 1997,
Novak Marko, Kranj, Gogolova 10, vstop
21. 11. 1997, Lavrnič Ljiljana, Ljubljana-Čr-
nuče, Ceneta Štuparja 3, vstop 21. 11.
1997, Vidovič Boris, Rogaška Slatina, Ul.
talcev 3, vstop 21. 11. 1997, Zadnik Fran-
ko, Komen 72a, vstop 21. 11. 1997, Voj-
kovič Dušan, Šmarje, Srgaši 16a, vstop
24. 11. 1997, Jotanovič Simona, Izola, Ve-
liki trg 1, vstop 24. 11. 1997, Udovič Libe-
ra, Portorož, Strunjan 80, vstop 24. 11.
1997, Meš Valentina, Izola, Ob stolpu 4,
vstop 24. 11. 1997, Galičič Igor, Ljubljana-
Črnuče, Hlebčeva ul. 10, vstop 24. 11.
1997, Zoroja Jurka, Ljubljana, Čufarjeva 3,
vstop 24. 11. 1997, Bukovec Jelka, Škof-
ljica, Zalog 5, vstop 24. 11. 1997, Božič
Marjan, Ljubljana, Vodnikova c. 162, vstop
24. 11. 1997, Krašovec Ana, Ljubljana, Mi-
klavčeva 42, vstop 24. 11. 1997, Stanišič
Vitomira, Ljubljana, Preglov trg 13, vstop
25. 11. 1997, Stanišič Boža, Ljubljana, Pre-
glov trg, vstop 25. 11. 1997, Tomažič Jož-
ko, Planina, Planina 111, vstop 25. 11.
1997, Horvat s.p. – Boškanin, Portorož,
Obala 126, vstop 26. 11. 1997, Kožar Ne-
mec Majda, Pobegi, C. I. istr. brigade 50,
vstop 26. 11. 1997, Banjac Radoš, Ljublja-
na, Gosposvetska 10, vstop 26. 11. 1997,
Šerič Peter, Ljubljana, UL. 28. maja št. 67,
vstop 26. 11. 1997, Mijatovič Mijo, Šmar-
je-Koper, Gažore 106, vstop 27. 11. 1997,
Bajič Ljubica, Koper, Cesta X št. 8, vstop
27. 11. 1997, Grižon Mojca, Koper, Ul. za
gradom 15, vstop 27. 11. 1997, Stepančič
Srečko, Koper, Kidričeva 28, vstop 27. 11.
1997, Škofic Ciril, Zidani most, Zidani most
12, vstop 27. 11. 1997, Podgoršek Zdrav-
ka, Ljubljana, Vojkova 91, vstop 27. 11.
1997, Prudič Nadija, Postojna, Pivška ul.
1, vstop 27. 11. 1997, Vranič Alen, Anka-
ran, Vinogradniška pot 7, vstop 28. 11.
1997, Šafhalter Igor, Ankaran, Hrvatini 187,
vstop 28. 11. 1997, Stiškovski Aleksander,
Ljubljana, Celovška 161, vstop 28. 11.
1997, Tubeishat Ana, Senovo, Prešernova
13, vstop 28. 11. 1997, Valdevit Ester, Izo-
la, E. Driolia 3, vstop 29. 11. 1997, Pata-
jac-Sirotič Mladen, Izola, Dantejeva 18, vs-
top 14. 11. 1997 – vsak od njih vložil po
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-210347
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01594 z dne 1. 10. 1998 pri subjektu
vpisa Kmetijsko gozdarska zadruga,

z.o.o., Kamnik, sedež: Trg talcev 1, Kam-
nik, pod vložno št. 1/20934/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo us-
tanoviteljev in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5703964
Ustanovitelji: Babnik Ciril, Kamnik, Pod-

gorje 65, Baloh Jože, Laze v Tuhinju, Zg.
Tuhinj 36, Berlic Zdravko, Laze v Tuhinju,
Češnjice 8, Berlic Marija, Laze v Tuhinju,
Golice 1, Brvar Joško, Blagovica, Gabrov-
nica 6, Burja Viktor, Laze v Tuhinju, Vaseno
3, Čevka Peter, Kamnik, Laniše 2, Drolc
Marija, Motnik, Špitalič 14, Drolec Venče-
slav, Laze v Tuhinju, Kostanj 2, Erzar Jože-
fa, Kamnik, Srednja vas 13, Frontini Jožef,
Radomlje, Vol. potok 13, Frontini Peter, Ra-
domlje, Vol. potok 37, Gerbec Pavel, Laze
v Tuhinju, Sidol 5, Gerbic Marija, Stahovi-
ca, Kršič 1, Golob Marjan, Kamnik, Sote-
ska 119, Hribar Ljudmila, Laze v Tuhinju,
Loke 2, Hribar Slavko, Motnik, Bela 29,
Hribernik Janez, Laze v Tuhinju, Golice 13,
Homar Ivan, Kamnik, Podhruška 7, Jeras
Alojz, Laze v Tuhinju, Veliki hrib 9, Juteršek
Luka, Kamnik, Znojile 2, Klemen Anton, La-
ze v Tuhinju, Šmartno 6, Komatar Florjan,
Kamnik, Molkova pot 1, Kodra Terezija, La-
ze v Tuhinju, Zg. Tuhinj 26, Kreča Ivan,
Trojane, Zajasovnik 13, Kropivšek Viktor,
Motnik, Zg. Motnik 1, Križnik Marija, Mot-
nik, Zg. Motnik 14, Kuhar Ivan, Stahovica,
Brezje 7, Lanišek Anton, Kamnik, Laniše
11, Lesjak Ivan, Kamnik, Trebelno 4, Les-
jak Janez, Blagovica, Veliki Rakitovec 6,
Lipovšek Slavko, Blagovica, Veliki Rakito-
vec 4, Novak Avgust, Trojane, Zajasovnik 5,
Ogrinec Ivan, Kamnik, Podgorje 5, Oražem
Marija, Kamnik, Velika Lašna 6, Orešnik Vik-
tor, Radomlje, Volčji potok 4, Pavlič Majda,
Kamnik, Podgorje 13, Perne Anton, Staho-
vica, Sp. Stranje 18, Pevec Angela, Kam-
nik, Košiše 27, Pirš Mihael, Kamnik, Novi
trg 25, Plahutnik Milan, Stahovica, Brezje
10, Plahuta Franc, Stahovica, Briše 3, Po-
rovne Valentin, Kamnik, Podgorje 66, Re-
bol Demetrij, Kamnik, Zduša 11, Tomšič
Reščič Jelena, Kamnik, Perovo 5, Romšak
Jožef, Kamnik, Podjelša 5, Semprimožnik
Angela, Motnik 24, Sedeljšak Anton, Mot-
nik, Špitalič 27, Semprimožnik Franc, Bla-
govica, Mali Rakitovec 3, Slapar Maks, La-
ze v Tuhinju, Pšajnovica 9, Slevec Marija,
Radomlje, Volčji potok 36, Slapnik Alojz,
Laze v Tuhinju, Črni vrh 3, Sušnik Franc,
Stahovica, Godič 61, Svetlin Miro, Kamnik,
Podgorje 58, Svetec Franc, Kamnik, Pod-
gorje 71, Šarc Mihaela, Radomlje, Volčji
potok 35, Škerjanec Jernej, Radomlje,
Volčji potok 17, Šlebir Anton, Stahovica,
Sp. Stranje 18, Šmidovnik Marija, Kamnik,
Tunjiška mlaka 16, Štiftar Andrej, Radom-
lje, Volčji potok 32, Štupar Alojzij, Kamnik,
Košiše 18, Tonin Stanislav, Laze v Tuhinju,
Ravne 7, Torkar Marinka, Kamnik, Tunjice
1, Urh Roman, Motnik 28, Učakar Jernej,
Motnik, Bela 6, Vrhovnik Jože, Kamnik, La-
niše 8, Zabavnik Franc, Motnik, Špitalič 18,
Žavbi Stanislav, Laze v Tuhinju, Laseno 3,
Železnik Mirko, Motnik, Špitalič 19, Žibert
Franc, Blagovica, Veliki Rakitovec 7, Žibert
Alojz, Laze v Tuhinju, Sidol 9, Žibert Marija,
Blagovica, Mali Rakitovec 2, Žurbi Stane,
Kamnik, Podgorje 63, Šimenc Franc, Sta-
hovica, Zg. Stranje 31, in Hribar Franc, La-
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ze v Tuhinju, Praproče 2, vstopili 18. 12.
1997, vložili po 47.215 SIT, odgovornost:
odgovarjajo do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pogačnik Franc, imenovan 27. 1.
1997, zastopa KGZ kot upravnik brez ome-
jitev, razen pri sklepanju pravnih poslov za
nakup ali prodajo osnovnih sredstev, ko mo-
ra za to imeti predhodni sklep upravnega
odbora.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja gove-
di; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za rast-
linsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo
brez veterinarskih storitev; 0201 Gozdars-
tvo; 0202 Gozdarske storitve; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 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; 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7482 Pakiranje; 8042 Drugo
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-210348
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01656 z dne 2. 10. 1998 pri subjektu
vpisa SIB NEPREMIČNINE, Trgovina, za-
stopstvo, storitve, d.o.o., Ljubljana, Čo-
pova 38, sedež: Čopova 38, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24328/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti,
članov nadzornega sveta in akta o ustanovi-
tvi z dne 20. 3. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5566436
Osnovni kapital: 3,886.709 SIT
Ustanovitelj: Slovenska investicijska ban-

ka, d.d., Ljubljana, Čopova 38, vstop 13. 5.
1993, vložek 3,886.709 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Klemenčič Vla-
do, Hrkač Ivan in Skenderović Remzo, vsto-
pili 20. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
65210 Finančni zakup (leasning); 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71310 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 20. 3. 1998.

Rg-210349
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01987 z dne 2. 10. 1998 pri subjektu
vpisa Osnovna šola Polje, sedež: Polje
358, 1260 Ljubljana – Polje,  pod vložno
št. 1/00239/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5084288
Ustanoviteljica: kot centralna šola usta-

novljena z odlokom OBLO, Ljubljana Mo-
ste-Polje, izstopila 13. 9. 1997; Mestna ob-
čina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vsto-
pila 13. 9. 1997, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopniki Grča Katarina, Šušteršič Stana in
Levin Jože, razrešeni 13. 9. 1997; ravnate-
ljica Novak Amalija-Ljuba, Ljubljana-Polje,
Novo Polje C. XVIII/2d, imenovana 20. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-210354
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03748 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa GIMNAZIJA LITIJA, sedež: Bevkova
3, 1270 Litija, pod vložno št. 1/29597/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1201379

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lo-
gaj Vinko, Kresnice, Jesenje 23, razrešen
1. 6. 1998 kot zastopnik in imenovan za
ravnatelja, ki zastopa zavod brez omejitev.

Rg-210355
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03795 z dne 25. 9. 1998 pri subjektu
vpisa HOTEL LEV, Družba za hotelirstvo,
gostinstvo in turizem, d.d., Ljubljana,
Vošnjakova 1, sedež: Vošnjakova 1,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00053/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča čistopis statuta in razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5000548
Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 6713

Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Vpiše se statut z dne 30. 6. 1998.

Rg-210356
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03918 z dne 1. 10. 1998 pri subjektu
vpisa KOTO, proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.d., sedež: Miklošičeva 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00495/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta in statuta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5005647
Člana nadzornega sveta: Roš Samo in

Zagožen Marija, izstopila 12. 6. 1998; Set-
nikar Jože in Ribič Ernest, vstopila 12. 6.
1998.

Vpiše se sprememba statuta z dne 12. 6.
1998.

Rg-210357
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04193 z dne 2. 10. 1998 pri subjektu
vpisa AVTOHIŠA, trgovina in servis, d.d.,
Ljubljana, sedež: Vodovodna ulica 93,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27311/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastila zastopni-
ku, spremembo članov nadzornega sveta in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5913152
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Er-

javšek Miran, Ljubljana, Beblerjev trg 3, raz-
rešen 2. 4. 1998 kot zastopnik in imenovan
za direktorja.

Člani nadzornega sveta: Prebil Pavel,
Zorman Janez in Valetič Marija, izstopili
11. 7. 1997; Žerovnik Valentina, predsed-
nica, Valetič Marija, namestnica predsedni-
ce, in Zorman Janez, vstopili 11. 7. 1997.

Vpiše se sprememba statuta z dne 11. 7.
1997.

Rg-210358
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04200 z dne 2. 10. 1998 pri subjektu
vpisa Osnovna šola Rodica, sedež: Kette-
jeva ulica 13, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/01197/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o zavo-
dih in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5083737
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Dejavnost, vpisana 2. 10. 1998: 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5551 Storitve menz; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 8010
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobra-
ževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-210359
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
88/04891 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa ABANKA, d.d., Ljubljana, sedež: Slo-
venska cesta 58, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02828/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5026024
Statut z dne 23. 6. 1998.

Rg-210384
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05091 z dne 1. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31065/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319680
Firma: DESIGNPRO, grafika, posred-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Beblerjev trg 3
Osnovni kapital: 2,109.000 SIT
Ustanovitelj: Đurić Zdenko, Ljubljana,

Beblerjev trg 3, vstop 3. 9. 1998, vložek
2,109.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Đurić Zdenko, imenovan 3. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74810 Fotografska
dejavnost.

Rg-210387
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05430 z dne 30. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31055/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1327801
Firma: PLAKAT SLO, tisk, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PLAKAT SLO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1380 Cerknica, Podskrajnik

industrijska cona
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Marcy Gerard Yves, Hoves,

2 Rue de Balinghe, vložil 21.000 SIT,
Christyn Comte de Ribaucourt Ghislain Phi-
lippe, Uccle, vložil 21.000 SIT, IMMOANGE
S.A., Uccle, Avenue de la Chenaie 165,
vložil 2,058.000 SIT – vstopili 23. 9. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jauković Zlatko, Bruselj, Rue Ch.
Meert 38, in prokurist Kirn Jožef, Borovni-
ca, UL. bratov Mivšek 26, imenovana 23. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1998: 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 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; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem. d.n.

Rg-210391
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03282 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu
vpisa STUDIO 3S, podjetje za tržne ko-
munikacije, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gre-
gorčičeva 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21028/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5695279
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 15.

Rg-210392
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05150 z dne 25. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31048/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318519
Firma: CPM, obdelava kovin, trgovina

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Selo pri Iha-

nu 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Povirk Cvetko, Domžale,

Selo pri Ihanu 8, vstop 28. 8. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Povirk Cvetko, Domžale, Selo pri Iha-
nu 8, imenovan 28. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska

obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2914 Proi-
zvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3622 Proi-
zvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 5112 Predstavništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko projektiranje; 7470 Čiščenje stavb;
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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 razvedril-
ne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih in pediker-
skih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-210396
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05152 z dne 24. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31034/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318527
Firma: ATAMA, ekonomske organiza-

cijske in tehnološke storitve, d.o.o.,
Domžale

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Ihanska 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šket Miha in Šket Tanja,

oba iz Domžal, Ihanska 16, vstopila 7. 9.
1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šket Alojz, Domžale, Ihanska 16, ime-
novan 7. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 3720 Reciklaža nekovinskih os-
tankov in odpadkov; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5243 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;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 74831 Prevaja-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-210397
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03101 z dne 24. 9. 1998 pri subjektu
vpisa STROJING, podjetje za projektira-
nje, svetovanje, posredovanje, zastopa-
nje, servisiranje in trgovino na debelo in
drobno....., d.o.o., Ljubljana, sedež: Obir-
ska 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07341/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5385318
Firma: STROJING, podjetje za projek-

tiranje, svetovanje, posredovanje, zasto-
panje, servisiranje in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: STROJING, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 3120

Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3140 Proizvodnja akumula-
torjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 5. 1998.

Rg-210398
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05092 z dne 22. 9. 1998 pod št. vlož-

ka 1/31024/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319698
Firma: DR.PAVŠIČ, zobozdravstvena

dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: DR. PAVŠIČ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska 43
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pavšič Ivo in Pavšič Diana,

oba iz Ljubljane, Stantetova 10, vstopila
4. 9. 1998, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavšič Ivo, imenovan 4. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 75841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8513 Zobozdravstvena
dejavnost; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-210399
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04864 z dne 23. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31028/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1323644
Firma: ZOB, d.o.o., družba za zoboz-

dravstvene storitve, Vrhnika
Skrajšana firma: ZOB, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Med vrtovi 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Smrtnik Marijan, Vrhnika,

Med vrtovi 8, vstop 15. 9. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smrtnik Marijan, imenovan 15. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1998: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in orotopedskih pripomočkov; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
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s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7310 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 73104 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju medicine;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 8512 Izvenbolnišnič-
na zdravstvena dejavnost; 8513 Zoboz-
dravstvena dejavnost; 8514 Druge zdravs-
tvene dejavnosti; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavno-
sti, d.n.; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejav-
nost pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9304 Pogrebne stori-
tve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-210401
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02046 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa PRIS – VOŽIČ, projektiranje infor-
macijskih sistemov, d.o.o., Domžale, se-
dež: Ljubljanska 80, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/12189/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5487234
Sedež: 1230 Domžale, Jesenova 22
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1998: 22110

Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22150 Drugo založništvo; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske

opreme, ladij, letal; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-210403
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05173 z dne 22. 9. 1998 pri subjektu
vpisa TI-MAH, proizvodnja, storitve, trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojkova 9,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20305/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5674506
Firma: TI-MAH, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: TI-MAH, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Majaronova

ulica 6
Ustanovitelja: Hasanagić Ahmet in Miski-

ć Ismet, izstopila 10. 9. 1998; Repovž Ivan
in Repovž Tatjana, oba iz Ljubljane, Majaro-
nova ulica 6, vstopila 10. 9. 1998, vložila
po 752.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnika Šadić Ahmed in Miskić Ismet ter
direktor Hasanagić Ahmet, razrešeni 10. 9.
1998; direktor Repovž Ivan, imenovan
10. 9. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 9. 1998.

Rg-210404
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03201 z dne 22. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa EXPERTA M&J, zastopanje,
trženje in propaganda, d.o.o., Ljublja-
na, Glavarjeva 45, sedež: Glavarjeva 45,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23661/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, dejav-
nosti, osnovnega kapitala in deležev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5775736
Firma: EXPERTA M&J, d.o.o., ortoped-

ski-rehabilitacijski pripomočki in opre-
ma

Sedež: 1000 Ljubljana, Pokopališka 36
Osnovni kapital: 3,800.000 SIT
Ustanovitelja: Pajk Marija in Škodlar Ja-

nez, oba iz Ljubljane, Glavarjeva 45, vstopi-
la 11. 6. 1993, vložila po 1,900.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 74400 Ekonomsko
propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 5. 1998.

Rg-210406
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01946 z dne 17. 9. 1998 pri subjektu
vpisa OVERALL, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Medvode, Seškova 20, sedež:
Seškova 20, 1215 Medvode, pod vložno
št. 1/23698/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, firme
in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5798981
Firma: OVERALL, Trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: OVERALL, d.o.o.
Osnovni kapital: 6,205.000 SIT
Ustanovitelja: Sešek Evgen, Medvode,

Seškova 20, vstopil 14. 5. 1993, in Jenić
Goran, Ljubljana, Pot zeleni gaj 5, vstopil
30. 9. 1993 – vložila po 3,102.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil in dodatkov, d.n.; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-210409
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05142 z dne 16. 9. 1998 pri subjektu
vpisa NEON VAVPETIČ, proizvodnja in
montaža, d.o.o., Soteska 11a, Moravče,
sedež: Soteska 11a, 1251 Moravče, pod
vložno št. 1/26565/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5911001
Ustanovitelj: Vavpetič Darko, izstop 8. 9.

1998; Vavpetič Sašo, Moravče, Partizan-
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ska cesta 10, vstop 8. 9. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vavpetič Darko, razrešen 8. 9. 1998;
direktor Vavpetič Sašo, imenovan 8. 9.
1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 9. 1998.

Rg-210410
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01970 z dne 16. 9. 1998 pri subjektu
vpisa BESTING INŽENIRING, podjetje za
svetovanje, vrednotenje in inženiring,
d.o.o., sedež: Stanežiče 25, 1210 Ljub-
ljana Šentvid, pod vložno št. 1/24272/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5887739
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodovodna 97.

Rg-210411
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04484 z dne 15. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30998/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318934
Firma: SPATULA, svetovanje in trgovi-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 158
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Murn Sonja in Murn Zlat-

ko, oba iz Ljubljane, Štefanova ulica 8, vsto-
pila 13. 7. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Murn Zlatko in prokuristka Murn So-
nja, imenovana 13. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 51460 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 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;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov.

Rg-210412
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05081 z dne 15. 9. 1998 pri subjektu
vpisa CHI, trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Trnovski pristan 12, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/30859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1313703
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 46.

Rg-210413
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07385 z dne 14. 9. 1998 pri subjektu
vpisa TEVIS, Družba za trgovino, proi-
zvodnjo in svetovanje, d.o.o., Novo Po-
lje, C. 7/83, Polje pri Ljubljani, sedež:
Novo Polje, Cesta 7/83, 1260 Polje pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/16537/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča prenos
poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5593310
Ustanovitelja: Obal Branko, Polje pri

Ljubljani, Novo Polje, C. 7/83, Polje, vsto-
pil 9. 12. 1994, in TEVIS, Družba za trgovi-
no, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o., Polje
pri Ljubljani, Novo Polje, Cesta VII/83, vsto-
pil 24. 12. 1997 – vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-210416
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03100 z dne 17. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SLOKAR ENGINEERING, Podjetje
za svetovanje, inženiring in gradnje,
d.o.o., Linhartova 9, Ljubljana, sedež:
Linhartova 9, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17510/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5625378
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 14110

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje vodeozaposov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 40200 Oskrba s plinskimi gorivi po
plinovodni mreži; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45240
Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 55210 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55220 Storitve kampov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
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, 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;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-210419
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01917 z dne 1. 10. 1998 pri subjektu
vpisa LIVEL, podjetje za livarstvo in elek-
triko, d.o.o., Šentlambert 23, Zagorje ob
Savi, sedež: Šentlambert 23, 1410 Za-
gorje ob Savi, pod vložno št. 1/20533/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5691265
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Žagar Marta, razrešena 12. 11.
1997; direktor Žagar Dejan, Zagorje ob Sa-
vi, Kosovelova 3, in prokuristka Žagar An-
dreja, Trbovlje, Novi dom 33a, imenovana
12. 11. 1997.

Rg-210420
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02764 z dne 25. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ARNE, Računalniški sistemi, d.o.o.,
sedež: Cesta v Gorice 38, 1111 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03128/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5327938
Osnovni kapital: 53,951.533 SIT
Ustanovitelji: Bambič Igor, Ljubljana, Ker-

žičeva 20, vložil 10,790.306,50 SIT, Dolni-
čar Andrej, Ljubljana, Tbilisijska ulica 48,
vložil 10,790.306,50 SIT, in Olimpio Pe-
ruško, Ljubljana, Ulica Žanke Erjavec 2, vlo-
žil 32,370.920 SIT – vstopili 19. 11. 1989,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-210427
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04766 z dne 25. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31047/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319329
Firma: EON, d.o.o., elektronsko po-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Beethovno-

va 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Zoran Thaler Mednarodni

consulting, d.o.o., Ljuvljana, Beethovnova
12, in Verdnik Domen, Ljubljana, Kristano-
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va ulica 6, vstopila 12. 8. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Thaler Zoran, Ljubljana, Slomškova
ulica 25, in prokurist Verdnik Domen, ime-
novana 12. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV programi; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71420 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-210422
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03761 z dne 15. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SHELL SLOVENIJA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
cesta 156, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25008/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5823749
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

skupni prokuristi Ogrin Bernardka, Zagorc
Meri in Doehmel Kurt August Friderich, raz-
rešeni 19. 6. 1998; skupni prokuristi Steff
Jozsef, Budimpešta, Budafoki 38, Skalicki
Miroslav, Zagreb, Remetski Kamenjak 29,
in Kregar Simon, Izola, Zadružna ulica 7,
imenovani 19. 6. 1998, vsak od njih lahko
zastopa družbo samo skupaj z drugima dve-
ma prokuristoma.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 6. 1998.

Rg-210432
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05145 z dne 15. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SRCE, podjetje za notranjo in zu-
nanjo trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Aljaževa 25,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11802/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5518504
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štupica Igor, vstopil 5. 2.

1991, vložil 342.872 SIT, in Štupica Milka,
vstopila 3. 5. 1994, vložila 1,157.128 SIT,
oba iz Ljubljane, Aljaževa 25, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52461 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje.

Rg-210434
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05565 z dne 2. 10. 1998 pri subjektu
vpisa BIZJAN & CO., posredovanje in šo-
lanje, d.n.o., sedež: Vodnikova cesta 40,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30943/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 1319337
Sedež: 1000 Ljubljana, Žibertova uli-

ca 1
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

družbenik Bizjan Janez, Ljubljana, Vodniko-
va cesta 40, imenovan 28. 9. 1998.

Rg-210439
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04895 z dne 16. 9. 1998 pri subjektu
vpisa KOM3, Poslovno finančne storitve,
d.d., sedež: Dunajska 22, 1000 Ljublja-

na, pod vložno št. 1/28387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o poveča-
nju osnovnega kapitala in spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5971233
Osnovni kapital se poveča za

1.100,000.000 SIT z novo izdajo delnic,
tako da po povečanju znaša
2.615,000.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 26. 8. 1998.

Rg-210442
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03052 z dne 21. 9. 1998 pri subjektu
vpisa PROJEKT NIZKE ZGRADBE, projek-
tiranje, inženiring in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Vojkova 65, sedež: Vojkova
65, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10764/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, tipa zastopnika in dejavnosti, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5459966
Firma: PROJEKT NIZKE ZGRADBE,

projektiranje, inženiring in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 86,145.000 SIT
Ustanovitelji: SCT, d.d., Ljubljana, Slo-

venska 56, izstopil 9. 4. 1998; Slovenska
razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
160, vložila 38,978.000 SIT, Slovenski od-
škodninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska
22, vložil 8,614.000 SIT, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska 56, vložil
14,587.000 SIT, Glumpak Boris, Ljubljana,
Peričeva 7, vložil 113.000 SIT, Blažič Jeli-
slava, Škofljica, Drenik 20, vložila 66.000
SIT, Sečkar Ivan, Ljubljana, Krivec 80, vložil
378.000 SIT, Kneževič Dragoslav, Ljublja-
na, Bežigrad 18, vložil 24.000 SIT, Lebe-
ničnik Ivan, Ljubljana, Poklukarjeva 20, vlo-
žil 160.000 SIT, Balažič Branko, Ljubljana,
Brdnikova 22, vložil 51.000 SIT, Lovrečič
Dubravko, Ljubljana, Gabrščkova 51, vložil
549.000 SIT, Vidic Danilo, Ljubljana, Zofke
Kvedrove 20, vložil 22.000 SIT, Brščič Mi-
ja, Ljubljana, Rožna dolina c. VIII/7a, vložila
55.000 SIT, Šajn Matjaž, Ilirska Bistrica,
Jurčičeva 22, vložil 343.000 SIT, Vedlin
Miran, Ljubljana, Metoda Mikuža 6, vložil
502.000 SIT, Pohajač Joško, Ljubljana,
Omersova 51, vložil 493.000 SIT, Juhart
Radoš, Ljubljana-Polje, Novo Polje c.
VII/55, vložil 20.000 SIT, Florjančič Rozali-
ja, Ljubljana, Ul. bratov Učakar 52, vložila
111.000 SIT, Cecler Viljem, Ljubljana, Vo-
gelna 6, vložil 577.000 SIT, Repež Janez,
Ljubljana, Ul. bratov Babnik 71, vložil
559.000 SIT, Štucin Jožef-Jakob, Ljublja-
na, Postojnska 25, vložil 432.000 SIT, Po-
točnik Igor, Ljubljana, Grasselijeva 4, vložil
106.000 SIT, Pirc Dragica, Kamnik, Us-
njarska 7, vložila 9.000 SIT, Cimerman Mar-
jan, Ljubljana-Šmartno, Zg. Gameljne 24,
vložil 70.000 SIT, Zupan Stanislav, Ljublja-
na, Neubergerjeva 18, vložil 325.000 SIT,
Osredkar Sava, Ljubljana, Bilečanska 4, vlo-
žil 133.000 SIT, Kastelic Alojzij, Ljubljana,
Kržičeva 2, vložil 383.000 SIT, Klopčič Mat-
jaž, Ljubljana, Lamutova 13, vložil 110.000
SIT, Peterca Marija, Ljubljana, Bernikova 6,
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vložila 119.000 SIT, Pahor Suzana, Pivka,
Pod Kerinom 3a, vložila 420.000 SIT, Jer-
man Mateja, Ljubljana, Gotska 13, vložila
98.000 SIT, Butara Boštjan, Ljubljana, Mil-
činskega 52, vložil 378.000 SIT, Grecs He-
nrik, Ljubljana, Posavskega 18, vložil
378.000 SIT, Jecelj Alenka, Ljubljana, Biz-
jakova 2a, vložila 491.000 SIT, Jančar Su-
zana, Ljubljana, Linhartova 15, vložila
422.000 SIT, Bogataj Andrej, Ljubljana,
Topniška 60, vložil 214.000 SIT, Korda Vla-
dimir, Ljubljana, Mirke 1, vložil 472.000
SIT, Dalla Valle Ljubica, Ljubljana, Ziherlova
43, vložila 105.000 SIT, Žabjek Roman,
Domžale, Ljubljanska 48, vložil 111.000
SIT, Čeak Alenka, Ljubljana, Pleteršnikova
15, vložila 111.000 SIT, Marinkovič Zorica,
Ljubljana, Preglov trg 6, vložila 324.000
SIT, Zajec Bojan, Notranje Gorice, Gmajna
15, vložil 107.000 SIT, Isakovič Tatjana,
Ljubljana, Ul. bratov Učakar 20, vložila
456.000 SIT, Guzej Tomaž, Ljubljana, Lin-
hartova 5, vložil 535.000 SIT, Potočnik Dar-
ko, Ljubljana, Kržičeva 2, vložil 620.000
SIT,Masche Marijana, Ljubljana, Na Tezi 1,
vložila 83.000 SIT, Waschl Ingeborg, Ljub-
ljana, Mlinska pot 23, vložil 217.000 SIT,
Potočan Igor, Ljubljana, Metoda Mikuža 6,
vložil 261.000 SIT, Strniša Majda, Ljublja-
na, Ellerjeva 39, vložila 486.000 SIT, Koro-
šec Marko, Ljubljana, Omersova 30, vložil
130.000 SIT, Saje Pavel, Ljubljana, Gorjan-
čeva 7, vložil 252.000 SIT, Pelhan Janez,
Ljubljana, Erjavčeva 6, vložil 618.000 SIT,
Šalehar Peter, Ljubljana, Jakšičeva 2, vložil
429.000 SIT, Fabjan Dušan, Ljubljana, Hac-
qetova 3, vložil 97.000 SIT, Mihelič Franc,
Ljubljana, Neubergerjeva 12, vložil 455.000
SIT, Zupan Mihaela, Preserje, Kamniška 18,
vložila 473.000 SIT, Godič Damijan, Ljub-
ljana, Bilečanska 2, vložil 82.000 SIT, Tan-
car Milenko, Ljubljana, Vipotnikova 5, vložil
108.000 SIT, Jošt Boštjan, Naklo, Pokopa-
liška 7, vložil 11.000 SIT, Lenardič Ivan,
Ljubljana, Privoz 11c, vložil 432.000 SIT,
Mavser Andrej, Ljubljana, Slovenska 9, vlo-
žil 378.000 SIT, Urbanija Jernej-Janez,
Ljubljana, Kržičeva 4, vložil 544.000 SIT,
Turk Iztok, Ljubljana, Vojkova 48, vložil
462.000 SIT, Volčič Ludvik, Ljubljana, Krži-
čeva 2, vložil 432.000 SIT, Turnšek Ro-
bert, Ljubljana, Neubergerjeva 12, vložil
94.000 SIT, Brcar Aleksander, Ljubljana,
Jeranova 12, vložil 114.000 SIT, Halas La-
dislava, Ljubljana, Bratovševa ploščad 6,
vložila 378.000 SIT, Čorda Brankica, Ljub-
ljana, Marije Borštnikove 2, vložila 6.000
SIT, Dimnik Tomaž, Ljubljana, Jerančičeva
10, vložil 20.000 SIT, Pugelj Janez, Ljublja-
na, Klemenova 100, vložil 181.000 SIT,
Lenardič Ana, Ljubljana, Privoz 11c, vložila
432.000 SIT, Švagelj Stanislav, Ljubljana,
Polanškova 24, vložil 529.000 SIT, Rotar
Antonija, Ljubljana, Zlatek 45, vložila
183.000 SIT,  Omahen Stanislav, Domža-
le, Taborska 12, vložil 18.000 SIT, Frljak
Hazim, Borovnica, Cesta na grič 50, vložil
485.000 SIT, Žugič Igor, Ljubljana, Triglav-
ska 13, vložil 480.000 SIT, Del Cott Peter,
Ljubljana, Strossmayerjeva 20, vložil
76.000 SIT, Novak Štefan, Ljubljana, Ci-
lenškova 8, vložil 8.000 SIT, Florjančič An-
dreja, Ljubljana, Rožičeva 2, vložila
443.000 SIT, Kitanovski Boris, Ljubljana,
Vojkova 91, vložil 29.000 SIT, Krže Marija,

Ljubljana, Župančičeva 9, vložila 378.000
SIT, Žličar Slavko, Ljubljana, Bratov Jančar
17, vložil 432.000 SIT, Veber Aleš, Ljublja-
na, Pod brezami 11, vložil 93.000 SIT,
Vresk Andrejka, Domžale, Miklošičeva 1,
vložila 394.000 SIT, Atelšek Ivan, Ljublja-
na, Verovškova 43, vložil 171.000 SIT, Še-
trajčič Marjetica, Ljubljana, Ul. bratov Uča-
kar, vložila 481.000 SIT, Čoh Mirko, Hrast-
nik, Podkraj 78, vložil 324.000 SIT, Kopač
Helena, Ljubljana, Ul. bratov Komel 16, vlo-
žila 413.000 SIT, Bole Vera, Ljubljana, Pe-
ričeva 7, vložila 234.000 SIT, Gradnik Leon,
Bled, Ribenska 7, vložil 170.000 SIT, Zde-
šar Balažič Ljubica, Ljubljana, Brdnikova 22,
vložila 448.000 SIT, in Moerec Karel, Men-
geš, Lobodova 22, Trzin, vložil 50.000 SIT
– vstopili 9. 4. 1998, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Celcer Viljem, ki od 9. 4. 1998 za-
stopa družbo kot direktor začasne uprave.

Člani nadzornega sveta: Potočnik Dar-
ko, Guzelj Tomaž, in Pelhan Janez, vstopili
9. 4. 1998.

Dejavnost, izbrisana 21. 9. 1998:
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01479/02127-1998 z dne 25. 5.
1998.

Rg-210454
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04528 z dne 22. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30010/07 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 1233661030
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Tolmin

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Tolmin

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5220 Tolmin, Trg M. Tita 8
Ustanovitelj: SKLAD REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Ljubljana, Štefanova 5, vstop
16. 4. 1998, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jerman Bratec Maja, Nova Gori-
ca, Tolminskih puntarjev 6, imenovana
16. 4. 1998, zastopa podružnico brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in

poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210455
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04529 z dne 22. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30010/08 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 1233661028
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Slovenj
Gradec

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Slovenj Gradec

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Fran-

cetova 5
Ustanovitelj: SKLAD REPUBLIKE SLOV-

ENIJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Ljubljana, Štefanova 5, vstop
16. 4. 1998, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gologranc Fišer Andreja, Slovenj
Gradec, Tomšičeva ulica 58, imenovana
16. 4. 1998, zastopa podružnico brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210461
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04536 z dne 22. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30010/14 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 1233661017
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Kamnik

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Kamnik

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1241 Kamnik, Japljeva 2
Ustanovitelj: SKLAD REPUBLIKE SLOV-

ENIJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Ljubljana, Štefanova 5, vstop
16. 4. 1998, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ftičar Anton, Kamnik, Cesta dr. Tine-
ta Zajca 2, imenovan 16. 4. 1998, zastopa
podružnico brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210468
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04543 z dne 22. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30010/21 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 1233661014
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Ilirska
Bistrica

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Ilirska Bistrica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Bazoviš-

ka 26
Ustanovitelj: SKLAD REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Ljubljana, Štefanova 5, vstop
26. 5. 1998, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bonano Dimitrij, Ilirska Bistrica, Pre-
šernova 18, imenovan 26. 5. 1998, zasto-
pa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

 Rg-210469
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04544 z dne 22. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30010/22 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 1233661018

Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-
JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Koper

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Koper

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Verdijeva 3
Ustanovitelj: SKLAD REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Ljubljana, Štefanova 5, vstop
26. 5. 1998, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Koce Darinka, Koper, Vatovčeva
1, imenovana 26. 5. 1998, zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

 Rg-210474
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04549 z dne 22. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30010/27 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 1233661029
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Škofja
Loka

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Škofja Loka

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4220 Škofja Loka, Grajska

pot 13
Ustanovitelj: SKLAD REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Ljubljana, Štefanova 5, vstop
16. 4. 1998, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Črtalič Marko, Škofja Loka, Grohar-
jevo naselje 8, imenovan 16. 4. 1998, za-
stopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in

videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210475
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04550 z dne 22. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30010/28 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 1233661016
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Ivančna
Gorica

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Ivančna Gorica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1295 Ivančna Gorica, 2. gru-

pe odredov
Ustanovitelj: SKLAD REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Ljubljana, Štefanova 5, vstop
16. 4. 1998, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lampret Tatjana, Ivančna gorica,
Muljava 3a, imenovana 16. 4. 1998, zasto-
pa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05191 z dne 25. 9. 1998 pri subjektu
vpisa KOM3, Poslovno finančne storitve,
d.d., sedež: Dunajska 22, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/28387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5971233
Osnovni kapital: 2.615,000.000 SIT.

Rg-210481
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04156 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu
vpisa CENTER ZA ZRAVLJENJE BOLEZ-
NI OTROK, sedež: Šentvid pri Stični 44,
1296 Šentvid pri Stični, pod vložno št.
1/00324/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5053650
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bijec Marjeta, razrešena 31. 10.
1997; direktorica dr. Urbančič Magdalena,
Ivančna Gorica, Vir pri Stični 40, imenovana
28. 5. 1998.

Rg-210503
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01486 z dne 17. 9. 1998 pri subjektu
vpisa PREMONT, proizvodna in trgovin-
ska družba, d.o.o., Vrhnika, sedež: Mala
Ligojna 23, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/29744/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1194992
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 4542

Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

14. 9. 1998.

Rg-210507
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02644 z dne 17. 9. 1998 pri subjektu
vpisa KORUM, medicinski aparati, d.o.o.,
Ljubljana, Brnčičeva 13, sedež: Brnčiče-
va 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11102/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in pogodbe o ustanovitvi ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5464285
Firma: KORUM, medicinski aparati,

d.o.o.
Skrajšana firma: KORUM, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 2852

Splošna mehanična dela; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
4531 Električne inštalacije; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina 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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;

5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71403 izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 5. 1998.

Rg-210509
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02669 z dne 21. 9. 1998 pri subjektu
vpisa NOVOHIT, svetovanje, inženiring,
proizvodnja, d.o.o., sedež: Partizanska
9, 1381 Rakek, pod vložno št.
1/05864/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5341663
Sedež: 1385 Nova vas, Fara 10
Sprememba družbene pogodbe z dne

5. 5. 1998.

Rg-210515
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02830 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu
vpisa FIBO, podjetje za inženiring, mar-
keting, svetovanje, komercialno posre-
dovanje, zastopanje, promet blaga na
debelo in drobno ter proizvodnjo, d.o.o.,
sedež: Zg. Pirniče 22a, 1215 Medvode,
pod vložno št. 1/03243/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5328578
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 2451

Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
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Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
15. 5. 1998.

Rg-210516
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02839 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu
vpisa DRAGONJA, podjetniško in poslov-
no svetovanje, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25921/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova, osnov-
nega kapitala, deleža in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5866006
Sedež: 1000 Ljubljana, Gallusovo na-

brežje 9
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Dragonja Ciril, Ljubljana,

Gallusovo nabrežje 9, vstop 19. 9. 1994,
vložek 3,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 5. 1998.

Rg-210520
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04823 z dne 17. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ZA – JA, d.o.o., marketing, posre-
dovanje, zastopstvo, trgovina v tranzitu
s tehničnim blagom, trgovina na debelo
s tehničnim blagom, sedež: Tacenska
152, 1211 Ljubljana-Šmartno, pod vlož-
no št. 1/03619/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5314623
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Zavolovšek Jožica, Ljubljana-Šen-
tvid, Tacenska 152, imenovana 17. 5.
1998, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-210522
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04830 z dne 17. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ODVETNIŠKA DRUŽBA TALJAT,
TRATNIK IN SOČAN, o.p. d.n.o., sedež:
Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30207/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
novitelja, zastopnika in pogodbe o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 1244868
Firma: ODVETNIŠKA DRUŽBA TAL-

JAT, TRATNIK, SOČAN IN BOGATAJ o.p.
d.n.o.

Ustanovitelj: Bogataj Valter, 1000 Ljub-
ljana, Ferberjeva 29, vstop 1. 7. 1998, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Bogataj Valter, Ljubljana, Ferber-
jeva 29, imenovan 1. 7. 1998 zastopa druž-
bo z omejitvijo, da za posle, ki presegajo
okvir opravljanja dejavnosti družbe, potrebi-
je soglasje vseh družbenikov, če vrednost
posla presega 500.000 SIT.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 7. 1998.

Rg-210529
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04905 z dne 24. 9. 1998 pri subjektu
vpisa POČIVAVŠEK & CO., podjetje za
trgovino, proizvodnjo in poslovno sveto-
vanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartin-
ska 134b, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19190/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
naslova, osnovnega kapitala, deležev, za-
stopnika in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5631335
Firma: SORTES, investiranje in poslov-

no svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SORTES, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Melikova 94
Osnovni kapital: 2,600.000 SIT
Ustanovitelji: Počivavšek Matej, vstopil

14. 2. 1995, vložil 1,272.000 SIT, Poči-
vavšek Tadej, vstopil 29. 3. 1996, vložil
1,272.000 SIT, in Počivavšek Marjana,
vstopila 7. 11. 1996, vložila 56.000 SIT,
vsi iz Ljubljane, Melikova 94, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Počivavšek Matija, Gozd Martuljek,
Gobela 63, imenovan 28. 8. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 8. 1998.

Rg-210643
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00992 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa Zavod za računalniško izobraževa-
nje, Ljubljana, sedež: Prijateljeva 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20894/00 vpisalo v sodni regiter tega
sodišča spremembo sedeža zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 5727871
Sedež: 1000 Ljubljana, C. Andreja Bi-

tenca 68.

Rg-210655
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05591 z dne 14. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa KONTRAKT & PLUS, revizija in
davčno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska cesta 111, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejav-
nosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5799414
Firma: SIMIČ & BOHORIČ, davčno sve-

tovanje in računovodstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SIMIČ & BOHORIČ,

d.o.o.
Sedež: 1113 Ljubljana, Parmova 53
Ustanovitelja: Tomažič Radoja, izstop

1. 10. 1998; Bohorič Maja, Ljubljana, Ce-
lovška cesta 124, vstop 1. 10. 1998, vlo-
žek 1,416.800 SIT, in Simič Ivan, Smlednik
92, vstop 20. 10. 1993, vložek 2,125.200
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tomažič Radoja, razrešen 1. 10.

1998; Simič Ivan, razrešen 1. 10. 1998
kot zastopnik in imenovan za direktorja druž-
be in direktorja oddelka za davčno svetova-
nje, ter zastopnica Bohorič Maja, imenova-
na 1. 10. 1998 za namestnico direktorja in
direktorico računovodskega oddelka.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1998: 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; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.

Rg-210658
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01301 z dne 13. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa EUROEAST, podjetje za svetova-
nje, inženiring in gradnje, d.o.o., Linhar-
tova 9, Ljubljana, sedež: Linhartova 9,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15146/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo deležev in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5553717
Ustanovitelji: Francovigh Lepoldo, Via

XXIV maggio 8, Italija, Cervignano del Friuli,
vložil 15.698 SIT, Slokar Jožef, Nova Gori-
ca, Tolminskih puntarjev 20, vložil
1,089.946,60 SIT, in Tosolini Aldo, Via alto
7, Italija, Pasian di Prato, Udine, vložil
462.633,50 SIT – vstopili 21. 12. 1991,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1998:
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 14210 Pridobivanje gramoza in
peska; 22310 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 40200 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45240
Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 55210 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55220 Storitve kampov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
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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, 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;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-210662
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01211 z dne 7. 10. 1998 pri subjektu
vpisa ŠKOCJAN, d.o.o., trgovina, pro-
izvodnja in špedicija, Heroja Iztoka 10,
Rakek, sedež: Heroja Iztoka 10, 1381
Rakek, pod vložno št. 1/07475/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5386608
Firma: ŠKOCJAN, Trgovina, gostins-

tvo, špedicija in športni marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠKOCJAN, d.o.o.
Sedež: 1381 Rakek, Partizanska ce-

sta 1.

Rg-210664
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03069 z dne 7. 10. 1998 pri subjektu
vpisa TEMPO-TRANS, Podjetje za trans-
portne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Brodarjev trg 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18825/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža, osnovnega kapitala in deleža ter us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5631505
Sedež: 1000 Ljubljana, Hruševska 66
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gabrič Franc, Ljubljana,

Brodarjev trg 11, vstop 9. 6. 1992, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1998: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 60220 Storitve
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 74700 Čišče-
nje stavb.

Rg-210678
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03413 z dne 21. 9. 1998 pri subjektu

vpisa VARNOST CENTER, d.o.o., Ljublja-
na, Tržaška cesta 2, sedež: Tržaška ce-
sta 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13768/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5536278
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stojanovič Milorad, Ljubljana, Pleši-
čeva 39, imenovan 30. 5. 1998; direktorica
Markič Valentina, razrešena 30. 5. 1998.

Rg-210679
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03432 z dne 24. 9. 1998 pri subjektu
vpisa Združenje avtomobilskih zastopni-
kov in proizvajalcev, GIZ, sedež: Glonar-
jeva 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26160/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5860598
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnika Brus Rajko in Noč Pavel, razreše-
na 2. 9. 1997; predsednica uprave Kovač
Barbara, Ljubljana, Vojkova cesta 87, in za-
stopnik Krašovec Branko, Ljubljana, Ulica
28. maja 23, ki zastopa GIZ kot podpred-
sednik, imenovana 2. 9. 1997.

Rg-210685
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03985 z dne 25. 9. 1998 pri subjektu
vpisa Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo, sedež:
Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01566/11 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5085063014
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnika Stanovnik Branko, akad. prof. dr.,
in Škerjanec Jože, prof. dr., razrešena
1. 10. 1997; zastopnik Koloini Valentin,
prof. dr., Ljubljana-Šmartno, Sp. Gameljne
99, ki od 1. 10. 1997 zastopa fakulteto kot
dekan, zastopnik Leban Ivan, prof. dr., Ljub-
ljana, Polanškova 18, imenovan 1. 10.
1997, ki zastopa fakulteto kot prodekan za
področje kemije in biokemije, zastopnik Še-
benik Anton, prof. dr., Brezovica pri Ljublja-
ni, Brezovica 288, imenovan 1. 10. 1997,
ki zastopa fakulteto kot prodekan za po-
dročje kemijske tehnologije, in zastopnik
Drusany Vladimir, izr. prof. dr., Ljubljana,
Jelovška 11č, ki od 1. 10. 1997 zastopa
fakulteto kot prodekan za področje tehniš-
ke varnosti.

Rg-210681
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03554 z dne 22. 9. 1998 pri subjektu
vpisa LESSPOJ, podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Vrhnika, sedež: Tržaš-
ka c. 28, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/22461/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5846480
Firma: LESSPOJ – TRČEK & CO., pro-

izvodnja in trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: LESSPOJ – TRČEK &
CO., d.o.o.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 4. 1998.

Rg-210689

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04323 z dne 25. 9. 1998 pri subjektu
vpisa DINETA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Koprska 72, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30785/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža, firme, ustanoviteljev, zastopnika, de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1305492
Firma: DINETA, storitveno podjetje,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Litostrojska 40
Ustanovitelj: LITOSTROJ - HOLDING,

d.d., Ljubljana, Litostrojska 40, vstop 17. 7.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.; LEROTA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Koprska 72, izstop 17. 7.
1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Destovnik Karl, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 38, imenovan 17. 7. 1998; direk-
tor Zajc Andrej, razrešen 17. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 8532 Izvajanje socialnovarstve-
nih programov in storitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 7. 1998.

Rg-210695
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04475 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu
vpisa MESTNA OPTIKA, Družbeno pod-
jetje, d.d., Ljubljana, Kongresni trg 9,
sedež: Kongresni trg 9, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01790/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5036305
Sprememba statuta z dne 23. 6. 1998.

Rg-210700
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04636 z dne 25. 9. 1998 pri subjektu
vpisa GP TRNOVO, podjetje za gradnjo,
d.o.o., sedež: Cesta dveh cesarjev 170a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30631/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5668620
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta dveh

cesarjev 172.
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Rg-201715
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/03694z dne 20. 1. 1998 pri subjektu
vpisa TAXI – 13, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, storitve, gostinstvo,
turizem in zunanjo trgovino, Ljubljana,
sedež: Šmartinska c. 130, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02349/00 vpisalo v
sodni reigster tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5292000
Ustanovitelji: Okanovič Osman, Djurčič

Petar, Kurnik Tomaž, Šaflin Peter, Turinek
Drago, Remškar Slavko, Lapuh Martin, Pe-
kolj Jože in Medle Marjan, izstopili 18. 2.
1997; Demšar Aleksander, Ljubljana, Po-
sacska ul. 19, Božič Igor, Ljubljana, Za vas-
jo 10, in Babnik Marko, Ljubljana, Rožna
dolina c. XIV/22, ki so vstopili 18. 2. 1997,
Nuhijev Jakob, Medvode, Trilerjeva 4, ki je
vstopil 8. 9. 1989, Ptičar Stjepan, Šmartno
pod Šmarno goro, Cirila Kosmača 39,
Šmon Jožef, Ljubljana, Vojkova 71, Rusteni
Adnan, Ljubljana, Kajuhova 9, Dušen Trivo,
Ljubljana, Jakčeva 39, Zakotnik Dušan,
Ljubljana, Martina Krpana 24, Špegu Zvon-
ko, Medvode, Medno 35, Velič Emil, Ljub-
ljana, Marjekova pot 8a, Bolta Ivan, Ljublja-
na, Jarše 18, Topuz Halim, Ljubljana, Ši-
šenska 29, Mojskič Krsto, Ljubljana, Ziher-
lova 10, Zupančič Darko, Ljubljana,
Dobrdobska 5, Kordiš Kajtimir, Medvode,
Bizantova 4, Preska, Borštnar Vojko, Ljub-
ljana, Komandanta Staneta 4, in Merhar Jo-
žef, Ljubljana, Gunceljska c. 55, ki so vsto-
pili 20. 5. 1994, vložili po 86.400 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zakotnik Dušan, razrešen 18. 2.
1997; direktor Ptičar Stjepan, imenovan
18. 2. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1998: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Proizvodnja apna; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;

5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 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; 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;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 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; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 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; 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; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 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; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup

(leasing); 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; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9304 Pogrebne
storitve.

Rg-202587
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/00767 z dne 11. 2. 1998 pri subjektu
vpisa EUREST, Podjetje za gospodarske
storitve, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana,
sedež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25079/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5824699
Osnovni kapital: 114,303.720,40 SIT
Ustanovitelj: EUREST INTERNATIONAL

B.V., Amsterdam, Nizozemska, Paasheuvel-
weg 5, vstop 9. 12. 1993, vložek
114,303.720,40 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-203719
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/00681 z dne 27. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30374/00 vpisalo v sodni reigster te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272969
Firma: 5-KA DROBNJAK IN OSTALI,

trgovina, gostinstvo in druge poslovne
storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: 5-KA DROBNJAK IN
OSTALI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Lepodvor-
ska 22

Ustanovitelja: Drobnjak Jovan in Šram
Nataša, oba iz Grosuplja, Žalna 14, vstopila
26. 1. 1998, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Drobnjak Jovan in Šram Nataša, ime-
novana 26. 1. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1998: 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203733
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01025 z dne 24. 3. 1998 pri subjektu
vpisa GEOSTUDIO, podjetje za geotehnič-
ne raziskave, consulting in inženiring,
d.o.o., sedež: Hajdrihova 28, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deleža, zastopni-
ka in družbene pogodbe ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5672899
Firma: GEOSTUDIO, d.o.o., Družba za

mednarodno trgovino in storitve preva-
janja, Notranje Gorice

Skrajšana firma: GEOSTUDIO, d.o.o.,
Notranje Gorice

Sedež: 1357 Notranje Gorice, Voje 14
Ustanoviteljica: Pušlar Gregor, izstopil

22. 5. 1996, in Vrabac Martin, izstopil
22. 12. 1997; Pušlar Alenka, Notranje Go-
rice, V Voje 14, vstopila 22. 12. 1997, vlo-
žila 1,599.300 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

 Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pušlar Gregor, razrešen 2. 2. 1996;
direktorica Pušlar Ljudmila, Ljubljana, Ce-
lovška cesta 143, imenovana 22. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1998: 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7470 Čišče-
nje stavb; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 12. 1997.

Rg-203909
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/06275 z dne 4. 3. 1998 pri subjektu
vpisa ASFALTEX TRADE, podjetje za nu-
denje storitev na področju trgovine, fi-
nančnega inženiringa, ekonomsko pro-
pagandnih ter poslovnih storitev, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Letališka 33, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17116/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep Srg 10169/94 – uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5840376
Osnovni kapital: 2,565.848 SIT
Ustanovitelja: Žnidaršič Miro, vložil

2,052.678,40 SIT, in Vogrič Žnidaršič
Adriana, vložila 513.169,60 SIT, oba iz
Ljubljane, Bratov Učakar 116, vstopila
19. 3. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vogrič Žnidaršič Adriana, razreše-
na 10. 4. 1994; direktor Žnidaršič Mirko,
Ljubljana, Žaucarjeva 2, imenovan 10. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-204573
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/05873 z dne 7. 1. 1998 pri subjektu
vpisa POTROŠNJA, Trgovsko podjetje,
p.o., Zagorje ob Savi, Kidričeva 1, se-
dež: Kidričeva 1, 1410 Zagorje ob Savi,
pod vložno št. 1/02093/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje iz p.o. v d.d., spremembo firme, usta-
novitelja, deležev, osnovnega kapitala in da-
tuma pri zastopniku, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, uskladitev dejav-
nosti in člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5003075
Firma: POTROŠNJA, Trgovsko podjet-

je, d.d.
Skrajšana firma: POTROŠNJA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1410 Zagorje, Kidričeva 1
Osnovni kapital: 181,792.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
18,179.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska c. 56, vložil 36,357.000 SIT,
Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Du-
najska 160, vložila 42,191.000 SIT, udele-
ženci interne razdelitve, vložili 32,126.000
SIT, in udeleženci notranjega odkupa, vloži-
li 52,939.000 SIT – vstopili 26. 9. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štern Emil, Čemšenik 48, razrešen
in ponovno imenovan 29. 9. 1997.

Člani nadzornega sveta: Anžur Dani, Le-
skovšek Vojko in Pregelj Ivana, vstopili
26. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 1998: 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030

Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
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
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Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 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; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
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.; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 5274 Druga popravila, d.n.;
551 Dejavnost hotelov; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo opr. št. LP
00774/00613-1997/BJ z dne 21. 10.
1997.

Rg-204597
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/00498 z dne 28. 1. 1998 pri subjektu
vpisa EURO ŠOLA, zavod za opravljanje
izobraževalnih, svetovalnih in organiza-
cijskih storitev ter posredovanje kultur-
nih vrednot, Stegne 19, Ljubljana, se-
dež: Stegne 19, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22089/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5742307
Firma: EURO ŠOLA LJUBLJANA, za-

vod za opravljanje izobraževalnih, sve-
tovalnih in organizacijskih storitev

Skrajšana firma: EURO ŠOLA LJUB-
LJANA

Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvet-
ska 4.

Rg-204964
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01782 z dne 21. 4. 1998 pri subjektu
vpisa ITEIAS, d.o.o., Trgovina in predstav-
ništvo, Ljubljana, sedež: Miklošičeva 36,

1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15502/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5574919
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška

179.

Rg-205025
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/05211 z dne 21. 4. 1998 pri subjektu
vpisa AVTO M.B., Prevozništvo, trgovina,
servis, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bebler-
jev trg 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20700/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5698120
Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 2851

Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 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; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin 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 vod-
nih plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Rg-205043
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/00922 z dne 20. 3. 1998 pri subjektu
vpisa ELLES, družba za proizvodnjo in
trženje elektroinstalacijskega materiala
in lesnih izdelkov, d.o.o., Borovnica,
Obrtniška 2, sedež: Obrtniška 2, 1353
Borovnica, pod vložno št. 1/10999/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo pooblastil zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5066514
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Modrijan Franjo, Borovnica, Ulica bra-
tov Mivšek 5, ki od 11. 12. 1997 kot poslo-
vodja-direktor zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-205072
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01689 z dne 11. 5. 1998 pri subjektu
vpisa LAVRIČ, družba za trgovino, go-
stinstvo in turizem, d.o.o., sedež: Perovo
27, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/30089/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, naslova
ustanovitelja in zastopnika in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 1227777
Ustanovitelj: Lavrič Anton, Mengeš, Uli-

ca dr. Zajca 1, vstop 3. 10. 1997, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lavrič Anton, imenovan 3. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1998: 6023
Drug kopenski potniški promet.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 3. 1998.

Rg-205111
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/06017 z dne 12. 5. 1998 pri subjektu
vpisa DELIKATESA, d.d., Ljubljana, sedež:
Stegne 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00245/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5026431
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

mag. Mencinger Tomaž, Jesenice, Murova
1, razrešen 31. 8. 1997 kot začasni pred-
sednik uprave in imenovan 1. 9. 1997 za
predsednika uprave-direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-205629

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01817 z dne 29. 5. 1998 pri subjektu
vpisa PULSAR, pooblaščena družba za
upravljanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dal-
matinova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24460/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5800455
Ustanovitelji: BONA FIDE, d.d., Koper,

izstopila 23. 12. 1996; TERMIN, podjetje
za storitve in promet blaga, d.o.o., Maribor,
Strossmayerjeva ulica 13, izstopil 31. 12.
1996, in FUNDUS, Ekonomsko svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 2, izstopil 24. 3.
1998; Rojc Jožef, Koper, Podgorje št. 34,
vstopil 23. 12. 1996, vložil 10,000.000
SIT, TMB, d.o.o., Maribor, Strossmayerje-
va 13, vložil 5,000.000 SIT, vstopil 31. 12.
1996, in Topolovšek Aleksander, Ljubljana,
Ulica koroškega bataljona 13, vstopil 24. 3.
1998, vložil 30,000.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-205634
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02364 z dne 29. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30632/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294237

Firma: DANEU, finančno svetovanje,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pražakova 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Daneu Katja, Ljubljana,

Pražakova 16, vstopila 17. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Daneu Katja ter zastopnika Daneu
Ivo, Kranj, Apno 35, in Daneu Jaka, Ljublja-
na, Peričeva 27, imenovani 17. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 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; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, 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; 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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na

debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6220 Izredni zračni promet; 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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 3 / 21. 1. 1999 / Stran 285

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; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9111 Dejavnost poslov-
nih in delodajalskih združenj; 9112 Dejav-
nost strokovnih združenj; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine; 9253 Dejavnost botanič-
nih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9500
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Rg-205637
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02426 z dne 29. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30636/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294318
Firma: MURATI IN PARTNER, storitve

in posredovanje, d.n.o.
Skrajšana firma: MURATI IN PARTNER,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stari trg 2
Ustanovitelja: Murati Ismail in Murati Mi-

ralema, oba iz Ljubljane, Stari trg 2, vstopila
3. 4. 1998, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Murati Ismail in družbenica Murati Mi-
ralema, imenovana 3. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-

me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-205676
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02293 z dne 19. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30584/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294121
Firma: AMZA & CO., podjetje za stori-

tve in gradbeništvo, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AMZA & CO., d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 5
Ustanovitelji: Amza Nedžadi, Ljubljana,

Petkovškovo nabrežje 33, Amza Irfet, Teto-
vo, Ilindenska 129, in Amza Fiknete, Teto-
vo, Ilindenska 129, vstopili 30. 3. 1998,
odgovornost: odgovarjajo s svojim premo-
ženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Amza Nedžadi, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnika Amza Irfet in
Amza Fiknete, ki kot namestnika direktorja
zastopata družbo brez omejitev, imenovani
30. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15850 Proizvodnja testenin; 15890
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51330 Trgo-
vina 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 Nespecializira-
na 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; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
72300 Obdelava podatkov; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74820 Pakiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-205705
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01783 z dne 27. 5. 1998 pri subjektu
vpisa MAI, Podjetje za proizvodnjo in sto-
ritve, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68,
Ljubljana, sedež: Cesta Andreja Bitenca
68, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17311/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, dejavno-
sti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5605334
Ustanovitelj: Lipovec Ivanka, izstop

20. 3. 1998; Prohinar Gorazd, Brezovica,
Log, Cesta v Lipovec 27, vstop 20. 3.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lipovec Ivanka, razrešena 20. 3.
1998; direktor Prohinar Gorazd, imenovan
20. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1998: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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, 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 Nespecializira-
na 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; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-

snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 64120 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74201 Geodetsko, 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 svetovanje; 74204
Drugo 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.

Rg-205721
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01493 z dne 25. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30609/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278568
Firma: JURE-URŠIČ IN DRUGI, pe-

karstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: JURE-URŠIČ IN DRU-

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 82
Ustanovitelja: Uršič Polonca in Uršič Ju-

rij, oba iz Ljubljane, Dolenjska c. 82, vstopi-
la 19. 2. 1998, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Uršič Polonca in Uršič Jurij, imeno-
vana 19. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 5552
Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-205805
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/19957 z dne 29. 4. 1998 pri subjektu
vpisa BETA INVEST, družba za upravlja-
nje vzajemnih skladov in investicijskih
družb, d.o.o., Ljubljana, Njegoševa 23,
sedež: Njegoševa 23, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20998/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, deležev in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5721814
Firma: BETA INVEST, podjetje za in-

vesticije, d.o.o.
Skrajšana firma: BETA INVEST, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
 Ustanovitelji: Butina Tomaž, Ljubljana,

Dolenjska 106, in Ganar Matjaž, Ljubljana,
Vojkova 7, ki sta vstopila 7. 12. 1992, ter
Sekavčnik Aleksander, Ljubljana, Celovška
106, in Racman Sergej, Ljubljana, Na po-
bočju 22, ki sta vstopila 20. 10. 1994 –
vložili po 12,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; Ogorevc Vlado in Dadić Ne-
ven, izstopila 29. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 29. 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;
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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; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-205829
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01327 z dne 24. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30501/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1274449
Firma: ŠORBO, proizvodnja in trgovi-

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

govornostjo
Sedež: 1270 Litija, Cesta komandan-

ta Staneta 14
 Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šorn Bojan, Litija, Cesta

komandanta Staneta 14, in Mali Anže, Ljub-
ljana, Ob žici 11, vstopila 5. 3. 1998, vloži-
la po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šorn Bojan, ki zastopa družbo brez
omejitev posamično, in prokurist Mali Anže,
imenovana 5. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1998: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1589 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, 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 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-

datno opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-

kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-205841
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01878 z dne 6. 5. 1998 pri subjektu vpi-
sa METALKA STORITVE, d.o.o., Ljubljana,
Dalmatinova 2, sedež: Dalmatinova 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12739/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5003253
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Šumi Tomaž, razrešen 31. 3. 1998;
zastopnik Šrekl Ivan, Ljubljana, Celovška
177, imenovan 1. 4. 1998.

Rg-205879
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/19162 z dne 24. 3. 1998 pri subjektu
vpisa MEPLAS – TNT, podjetje za go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Šmartinska
152, Ljubljana, sedež: Šmartinska 152,
1290 Ljubljana, pod vložno št.
1/14262/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Firma: MEPLAS – TNT, podjetje za go-
stinstvo in turizem

Skrajšana firma: MEPLAS – TNT
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 152
Osnovni kapital: 1,728.000 SIT
Ustanovitelji: MEPLAS, d.o.o., Grosup-

lje, Seliškarjeva 14, vložil 86.400 SIT,
Oreškovič Mira, Grosuplje, Seliškarjeva 14,
vložila 864.000 SIT, in Oreškovič Zvonko,
Grosuplje, Seliškarjeva 14, vložil 777.600
SIT – vstopili 21. 11. 1991, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Oreškovič Zvonko, imenovan
20. 12. 1994, zastopa družbo kot namest-
nik direktorja.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 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
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trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 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; 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; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-205884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/07380 z dne 13. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30326/00 vpisalo v sodni reigster te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1193457
Firma: REBUS TRADE, družba za trgo-

vino, proizvodnjo in prevozništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: REBUS TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Trata XV/4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kužnik Roman, Kočevje,

Trata XV/4, vstop 12. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kužnik Roman, imenovan 12. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0150 Lov in goji-
tev divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1532 Proizvodnja

sadnih in zelenjavnih sokov; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Pro-
izvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
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.; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4532 Izolacijska dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 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; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem.

Rg-205904
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/00150 z dne 31. 1. 1997 pri subjektu
vpisa DOOR-TO-DOOR, Podjetje za distri-
bucijo in trženje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13497/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5523729
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Osredkar Miran, razrešen 31. 12.
1996; direktor Požar Jože, Ljubljana, Brile-
jeva ulica 14, imenovan 1. 1. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-206031
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/06052 z dne 6. 5. 1998 pri subjektu
vpisa GLAVICA, podjetje za trgovino,
uvoz, izvoz, avto servisne dejavnosti,
transport, kovinska galanterija, go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Ljubljana,
Pugljeva 17, sedež: Pugljeva 17, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17901/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, spremembo in uskladitev dejav-
nosti in sprejem novega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5621160
Firma: GLAVICA, podjetje za trgovino,

uvoz, izvoz, avto servisne dejavnosti,
transport, kovinska galanterija, go-
stinstvo in turizem, d.o.o.

Sedež: 1260 Ljubljana, Novo polje,
Cesta III/15a
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Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1584 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 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; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 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.;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 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; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z

rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v

drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
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vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 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 gos-
podinjstva z zaposlenim osebjem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 10. 1997.

Rg-206042
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/00763 z dne 12. 5. 1998 pri subjektu
vpisa ING INŽENRING, podjetje za inže-
niring, načrtovanje in gradnje, p.o., Ljub-
ljana, sedež: Pavšičeva 4, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, osnov-
nega kapitala, družbenikov in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5235006
Firma: ING INŽENIRING, podjetje za

inženiring, načrtovanje in gradnje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ING INŽENIRING,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 50,858.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

Ljubljana, Dunajska 160, vložila 546.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 260.000 SIT, Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vlo-

žil 23,868.000 SIT, Begojev Klofutar Zma-
goslava Viktorija, Ljubljana, Ribniška 13, vlo-
žila 961.000 SIT, Kržišnik Bitežnik Majda,
Ljubljana, Zlatek 57, vložila 954.000 SIT,
Blagajne Vida, Ljubljana, Clevelandska 21,
vložila 152.000 SIT, Bokalič Drago, Dom-
žale, Miklošičeva 2d, vložil 135.000 SIT,
Brulc Neža, Ljubljana, Opekarska 40b, vlo-
žila 916.000 SIT, Budja Andrej, Ljubljana,
Brilejeva 19, vložil 1,044.000 SIT, Dobro-
voljc Stanka, Ljubljana-Šentvid, Stanežiče
84, vložila 808.000 SIT, Drčar Darja, Ljub-
ljana, Poljanski nasip 26, vložila 551.000
SIT, Dvoržak Vlasta, Ljubljana, Vojkova 91,
vložila 88.000 SIT, Ferfolja Roza, Ljubljana,
Šišenska 42, vložila 392.000 SIT, Grego-
rin-Malavašič Nika, Dobrunje, Sostrska c.
10f, vložila 966.000 SIT, Homšak Miro,
Ljubljana, Plečiševa 31, vložil 1,120.000
SIT, Jamšek Marija, Ljubljana, Zofke Kve-
drove 20, vložila 961.000 SIT, Kalin Viktor,
Ljubljana, Na Korošci 2, vložil 881.000 SIT,
Končan Milan, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 4, vložil 1,160.000 SIT, Krmelj Ne-
venka, Škofja Loka, Puštal 45a, vložila
658.000 SIT, Lipnik Martina, Ljubljana, Je-
lovškova 2f, vložila 1,161.000 SIT, Mavsar
Irena, Ljubljana, Pod kostanji 1, vložila
395.000 SIT, Paškulin Petra, Ljubljana, Tr-
novski pristan 8, vložila 1,022.000 SIT, Pe-
telin Irena, Gornje Ložine, Gornje Ložine
8a, vložila 848.000 SIT, Prepeluh Franci,
Pšata, Pšata 60, vložil 834.000 SIT, Priho-
da Mihael, Ljubljana, Vošnjakova 12, vložil
578.000 SIT, Prosen Darko, Ljubljana, Go-
riška 67, vložil 855.000 SIT, Rosman Mar-
ko, Ljubljana-Polje, Kašeljska 87, vložil
935.000 SIT, Rožanc Franc, Vaše, Vaše
2a, vložil 1,025.000 SIT, Samarđija Jovan,
Ljubljana, Povšetova 104c, vložil 889.000
SIT, Sedej Jani, Medvode, Na Čerenu 11,
vložil 743.000 SIT, Šenica Tomaž, Ljublja-
na, Na Korošci 2, vložil 150.000 SIT, Awia-
nowicz Šrot Irena, Ljubljana, Ul. bratov Bab-
nik 45, vložila 1,052.000 SIT, Štefančič
Stanislava, Plešivica Plešivica 124, vložila
540.000 SIT, Šubic Martina, Ljubljana,
Jamnikarjeva 69, vložila 1,138.000 SIT,
Švajger Uroš, Ljubljana, Levarjeva 80, vložil
558.000 SIT, Turk Nevenka, Ljubljana-Šen-
tvid, Artačeva 6, vložila 621.000 SIT, Vrho-
vec Bernarda, Ljubljana, Na Palcah 11, vlo-
žila 839.000 SIT, Paškulin Ivo, Ljubljana,
Opekarska 5a, vložil 135.000 SIT, in Lotrič
Marko, Ljubljana, Brodarjev trg 13, vložil
119.000 SIT – vstopili 3. 10. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Končan Milan, razrešen 3. 10.
1997; zastopnik Budja Andrej, imenovan
3. 10. 1997, zastopa družbo kot direktor
začasne uprave brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 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; 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; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo št. LP 01396/00359-1998
z dne 5. 2. 1998.

Rg-206059
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02029 z dne 5. 5. 1998 pri subjektu
vpisa KOSEC JANEZ, družba za izdela-
vo, montažo in servis rolet, žaluzij, ga-
ražnih rolo vrat in markiz, d.o.o., Men-
geš, sedež: Prešernova 36, 1234 Men-
geš, pod vložno št. 1/26207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5894654
Firma: ROLTEK, družba za izdelavo,

montažo in servis rolet, žaluzij, garažnih
rolo vrat in markiz, d.o.o.

Skrajšana firma: ROLTEK, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 5. 5. 1998: 2812

Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 4. 1998.

Rg-206062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01932 z dne 6. 5. 1998 pod št. vložka
1/30518/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1293613
Firma: KAVČIČ-DORNIG & CO., pod-

jetje za storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KAVČIČ-DORNIG &

CO., d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Cesta

v Podboršt 3
Ustanovitelja: Dornig-Kavčič Bojana in

Kavčič Aleksander, oba iz Ljubljane, Cesta
v Podboršt 3, vstopila 20. 3. 1998, vložila
po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Dornig-Kavčič Bojana in družbe-
nik Kavčič Aleksander, ki zastopa družbo
kot namestnik direktorice, imenovana 20. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 3 / 21. 1. 1999 / Stran 291

nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51470 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga
popravila, d.n.; 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-206072
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02074 z dne 18. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30577/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1293834
Firma: MARTINC, podjetje za trgovino

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trpinčeva

86a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Martinc Aleš, Ljubljana, Tr-

pinčeva 86a, vstop 8. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Matinc Aleš in prokuristka Martinc
Natalija, oba iz Ljubljane, Trpinčeva 86a,
imenovana 8. 4. 998.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 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;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;

55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 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; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov.

Rg-206076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01777 z dne 13. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30547/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1279041
Firma: GRIM PLUS, gostinstvo, d.o.o.,

Ljubljana
Skrajšana firma: GRIM PLUS, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vidovdan-

ska 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Radulovič Dubravka in Ra-

dulović Branko, oba iz Ljubljane, Brilejeva
ulica 2, vložila po 562.500 SIT, ter Mulalić
Safet, Ljubljana, Abramova ulica 12, vložil
375.000 SIT – vstopili 23. 3. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mulalić Safet, imenovan 23. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 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;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
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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; 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); 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-206078
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/00918 z dne 7. 5. 1998 pri subjektu
vpisa CENTER MIK, svetovanje, raziska-
ve, organizacija, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Puharjeva 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13970/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, zastopnika, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5539382
Firma: GPS LAENGE & THOMA, pro-

jektni servis, d.o.o.
Skrajšana firma: GPS LAENGE & THO-

MA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 5,

Ledina center P/19
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: Koren Ljubica, izstopila

12. 2. 1998, in Pibernik Urška, izstopila
13. 2. 1998; Laenge Peter Karl-Heinz,
Munchen, Herzogstrasse 76, vložil
800.000 SIT, GPL – LAENGE, THOMA &
CO. GMBH, Munchen, Brugspergerstrasse
60, vložil 600.000 SIT, in Babić-Laenge
Snežana, Domžale, Ulica Simona Jenka 13,
vložila 600.000 SIT – vstopili 13. 2. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Koren Ljubica, razrešena 13. 2.
1998; direktor Laenge Peter Karl-Heinz in
prokuristka Babić-Laenge Snežana, imeno-
vana 13. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s

porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Pri vpisu podatka so bile tuje črke z do-
datnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-206080
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02484 z dne 7. 5. 1998 pod št. vložka
1/30530/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294415
Firma: EVRA, družba za trgovino in

poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EVRA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kržičeva 9,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Papič Bojan, Tolmin, Tumov

drevored 17, vstop 22. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Papič Anka, Ljubljana, Vurnikova
ul. 9, imenovana 22. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 3 / 21. 1. 1999 / Stran 293

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.

Rg-206084
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01120 z dne 7 .5. 1998 pri subjektu
vpisa PANTA RHEI, podjetje za tekoče in
investicijsko vzdrževanje, d.o.o., sedež:
Dolenjska c. 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02583/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev in spremem-
bo dejavnosti ter prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5291089
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Jenko Igor, Ljubljana, Štihova ulica
20, imenovan 20. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 28520 Splošna me-
hanična dela; 45100 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 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, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 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; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-206097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02051 z dne 22. 4. 1998 pri subjektu
vpisa CONFIDENCE, prevajanje, izobra-
ževanje, zastopaje, d.o.o., Ljubljana, Tri-
glavska 11, Ljubljana, sedež: Triglavska
11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19643/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, firme, se-
deža, dejavnosti, zastopnika in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5652910
Firma: CONFIDENCE, podjetje za tr-

govino, d.o.o.
Skrajšana firma: CONFIDENCE, d.o.o.
Sedež: 1111 Ljubljana, Cesta na Br-

do 109
Ustanovitelj: Dornik-Šajnič Nevenka, iz-

stop 9. 2. 1998; Čakš Roman, Ljubljana,
Adamičeva 13, vstop 9. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dornik-Šajnič Nevenka, razrešena
9. 2. 1998; direktor Čakš Roman, imeno-
van 9. 2. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1998: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-

tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
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; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6521 Finančni zakup (leasing);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-206178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/00885 z dne 21. 5. 1998 pri subjektu
vpisa DUŠANKA IN JOŽE, D & J, trgovina
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Jesi-
hov štradon 53, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18659/00 vpisalo v sodni reig-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
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nega kapitala, sedeža ustanoviteljev, dejav-
nosti in zastopnikov ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5652022
Firma: MOHANI, podjetje za trgovino,

d.o.o.
Skrajšana firma: MOHANI, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Savlje 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Srbčič Dušanka, izstop

9. 2. 1998; Morina Hamzi, Koper, Kozlivi-
čeva 11, vstop 9. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Srbčič Dušanka, razrešena 9. 2.
1998; direktor Morina Hamzi in prokurist
Morina Ajet, Ljubljana, Trnovski pristan 8,
imenovana 9. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 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; 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; 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; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 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; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 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; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 55120 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 55210 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 55220 Storitve kampov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63220 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63230 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 0Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71310
Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-206180
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01007 z dne 11. 6. 1998 pri subjeku
vpisa AIREX, zastopanje, proizvodnja, tr-
govina, d.o.o., sedež: Mivka 25, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28517/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5967007
Sedež: 1000 Ljubljana, Peruzzije-

va 90
Ustanovitelj: Ačkun Damjan, Ljubljana,

Rožna doina, C. VI/8, vstopil 4. 3. 1996,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kovačič Igor, Tacar Valens in Ga-
brijelčič Aleš, izstopili 8. 6. 1998.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Gabrijelčič Alešu, ki je bil razre-
šen 8 .6. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1998: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering).

Rg-206189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02340 z dne 16. 6. 1998 pri subjektu
vpisa EMONA GLOBTOUR, turistična
agencija – rent a car, d.d., sedež: Šefa-
nova 13a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04673/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti in sta-
tuta z dne 2. 4. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5004713
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Firma: EMONA GLOBTOUR, domači in
mednarodni turizem in dajanje avtomo-
bilov v najem, d.d.

Skrajšana firma: EMONA GLOBTOUR,
turistično podjetje, d.d., Ljubljana

Dejavnost, izbrisana 16. 6. 1998: 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 611 Pomorski
promet; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 722 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 744 Ekonomsko propa-
giranje.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 61100 Pomorski promet;
63220 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje.

Vpiše se sprememba statuta z dne 2. 4.
1998.

Rg-206190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02376 z dne 10. 6. 1998 pri subjektu
vpisa VCS, Vizualni komunikacijski siste-
mi, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 13a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10565/00 vpisalo v sodni reigster tega
sodišča spremembo naziva ustanovitelja s
temile podatki:

Matična št.: 5448450
Ustanovitelj: Zorko Rudi in ISKRA KIB-

ERNETIKA – VEGA, p.o., Ljubljana, Stegne
13a, izstopila 17. 4. 1998; VEGA, d.d.,
Ljubljana, Stegne 13a, vstopila 17. 4.
1998, vložila 5,200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-206193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02621 z dne 27. 5. 1998 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES, Gradbeni material
in stavbno pohištvo, družba za zunanjo
in notranjo trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska cesta 22, sedež: Dunajska ce-
sta 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13565/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5526671
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tehovnik Marko, Medvode, Finžgar-
jeva ulica 20, imenovan 1. 5. 1996 kot po-
slovodja – direktor družbe zastopa družbo
neomejeno, razen pri sklepanju naslednjih
pogodb: 1. pogodb o nakupu, prodaji ter
obremenitvi nepremičnin, ki jih sklepa po
predhodnem soglasju ustanovitelja; 2. po-
godb o prometu blaga in storitev nad vred-
nostjo 500.000 DEM, v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
ki jih sklepa po prdhodnem soglasju usta-
novitelja; 3. pogodb o nakupu in prodaji
osnovnih sredstev ter drugih vlaganjih, ka-
tere sklepa po predhodnem soglasju usta-
novitelja; 4. pogodb o najemanju in dajanju
kratkoročnih kreditov in garancijskih pogodb
nad vrednostjo 100.000 DEM, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja; 5. pogodb o najemanju
in dajanju dolgoročnih kreditov in garancij-
skih pogodb, ki jih sklepa po predhodnem
soglasju ustanovitelja.

Rg-206194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02627 z dne 11. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ARKADA D.Z.U., pooblaščena druž-
ba za upravljanje, d.o.o., sedež: Ce-
lovška 206, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25454/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5847958
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Ručigaj Andreju, ki je bil razrešen
30. 4. 1998.

Rg-206368
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02424 z dne 9. 6. 1998 pod št. vložka
1/30677/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1263510
Firma: ZAVOD ZA RAZVOJ PRAVNE

KULTURE
Pravnorg. oblika: zavod
Sedež: 1236 Trzin, Kidričeva 11
Osnovni kapital: 60.000 SIT
Ustanovitelji: Jambrek Peter, Bled, C. v

Megre 4, Jerovšek Anton, Trzin, Na jasi 2,
in Trpin Gorazd, Ljubljana, Potokarjeva 55,
vstopili 15. 4. 1998, vložili po 20.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jerovšek Anamarija, Trzin, Na jasi
2, imenovana 15. 4. 1998, zastopa zavod
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-206388
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/06899 z dne 3. 6. 1998 pri subjektu
vpisa PIGM, proizvodnja in storitve,
d.o.o., Višnja Gora, sedež: Polje pri Viš-
nji gori 1, 1294 Višnja Gora, pod vložno
št. 1/25848/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5869064
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1998: 5411

4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 12. 1997.

Rg-206391
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/00306 z dne 3. 6. 1998 pri subjektu
vpisa IMP PROJEKTIVNI BIRO, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 7, sedež: Dunajska 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04597/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5078059
Član nadzornega sveta: Mrak Dušan,

vstopil 23. 12. 1997.

Rg-206479
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/07010 z dne 19. 5. 1998 pri subjektu
vpisa TODOROVIČ IN OSTALI, inženiring,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Vojkova 91,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26245/00 vpisalo v sodni reigster tega
sodišča spremembo dejavnosti in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5895367
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Polje

cesta XXVI št. 15
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 2040

Proizvodnja lesene embalaže; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 285 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; splošna
mehanična dela; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7482 Pakiranje.
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Rg-206488
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/07325 z dne 20. 5. 1998 pri subjektu
vpisa CLAIR, trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Dražgoška 19, 1117 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21314/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, skraj-
šane firme in družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5716691
Skrajšana firma: CLAIR, d.o.o.
Sedež: 1215 Medvode, Zbilje 4h
Ustanoviteljica: Kuželj Meta, izstop

26. 12. 1997; Kuželj Perme Breda, Ljublja-
na, Pokopališka ul. 8, vstop 26. 12. 1997,
vložek 728.151,06 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-206511
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01324 z dne 22. 5. 1998 pri subjektu
vpisa MIHA TRADE, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Medvode, sedež: Ce-
sta na Svetje 60, 1215 Medvode, pod
vložno št. 1/16564/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, družbenikov in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5590302
Firma: KORK TRADE, podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KORK TRADE, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-

sta 492
Ustanovitelji: Mravlje Miha in Mravlje Pe-

ter, izstopila 4. 2. 1998; Remše Matija,
Kamnik, Gmajnica 61, Orehek Rok, Ig 336,
Križnar Matej, Škofja Loka, Godešič 134,
in Klemenc Jelka, Trbovlje, Opekarne 13a,
vstopili 4. 2. 1998, vložili po 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mravlje Miha in zastopnik Mravlje Pe-
ter, razrešena 4. 2. 1998; direktor Remše
Matija in zastopnik Križnar Matej, ki zastopa
družbo kot namestnik direktorja, imenovana
4. 2. 1998.

Rg-206519
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01631 z dne 14. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30557/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1274694
Firma: CONNY, uvoz-izvoz in finančni

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

govornostjo
Sedež: 1380 Cerknica, Topol 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jung Fazila in Jung Hans

Wilbert, oba iz Odenthala, Richhoizer Weg
13, vstopila 10. 3. 1998, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Rozin Nevenka, Koper, Dimnikar-
ska 8, in prokurist Jung Hans Wilbert, ime-
novana 10. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;

50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 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 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-206521
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01641 z dne 15. 5. 1998 pri subjektu
vpisa SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.d., se-
dež: Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5142733
Član nadzornega sveta: Jamnik Alojz, iz-

stopil 18. 3. 1998; Vrečko Damjan – pred-
sednik vstopil 18. 3. 1998.

Rg-206526
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01876 z dne 20. 5. 1998 pri subjektu
vpisa A.S. INTERNATIONAL, trgovina, go-
stinstvo, turizem, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Glinškova pl. 16, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18075/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, družbenika, osnov-
nega kapitala in zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5605709
Firma: GOLDMARQ, gradbena dejav-

nost in posredovanje nepremičninskih
poslov, d.o.o.

Firma: GOLDMARQ, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 9
Osnovni kapital: 1,513.950 SIT
Ustanovitelj: Fomenko Alexej, izstop

12. 3. 1998; Shilds Marc, Ljubljana, Marti-
na Krpana ulica 7, vstop 12. 3. 1998, vlo-
žek 1,513.950 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fomenko Alexej, razrešen 27. 3.
1998; direktor Shilds Marc, imenovan
12. 3. 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;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja praši-
čev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih
živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 01412 Druge storitve za rastlin-
sko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo,
razen veterinarskih storitev; 0150 Lov in go-
jitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1110 Pridobivanje nafte in zemeljskega pli-
na; 1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem
nafte in zemeljskega plina, brez iskanja na-
hajališč; 1200 Pridobivanje uranovih in tori-
jevih rud; 1310 Pridobivanje železove rude;
1320 Pridobivanje rud neželeznih kovin, ra-
zen uranove in torijeve rude; 1411 Pridobi-
vanje kamnin za gradbene namene; 1412
Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413
Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline
in kaolina; 1430 Pridobivanje mineralov za
kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineral-
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nih gnojil; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Pri-
dobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizivodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervira-
nje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Pre-
delava in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga 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 kr-
mil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583 Pro-
izvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, di-
šav 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 fer-
mentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1711 Pripra-
va in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken
volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje
česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Pri-
prava in predenje vlaken lanenega tipa; 1715
Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje
in teksturiranje sintetične ali umetne filament-
ne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukan-
cev; 1717 Priprava in predenje drugih tek-
stilnih vlaken; 1721 Tkanje preje bombažne-
ga tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mi-
kanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene
česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemeni-
tenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen ob-
lačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 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 furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-

nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvod-
nja gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2310 Proizvodnja kok-
sa; 2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2330
Proizvodnja jedrskega goriva; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja
barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih
anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Pro-
izvodnja drugih organskih osnovnih kemika-
lij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spo-
jin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marnih obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega
kavčuka v primarni obliki; 2420 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, la-
kov in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2461
Proizvodnja razstreliv; 2462 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja ete-
ričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih ke-
mikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosil-
cev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemič-
nih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umet-
nih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Pro-
izvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in
obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja
votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okra-
sne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne
keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izo-
lacijskih elementov iz keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-

nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvod-
nja brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj
standardov ECSC; 2741 Proizvodnja pleme-
nitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743
Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744
Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih
neželeznih kovin; 2751 Litje železa; 2752
Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radia-
torjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja 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.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih 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 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2960 Proizvodnja orožja in streliva; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apara-
tov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospo-
dinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvod-
nja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov 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-
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trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3511 Gradnja in popravilo la-
dij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja
zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvod-
nja motornih koles; 3542 Proizvodnja koles;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3621 Kovanje kovancev in
medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih in-
strumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4010 Oskrba z elektriko; 40103 Druga
proizvodnja elektrike; 40104 Prenos elektri-
ke; 40105 Distribucija elektrike; 4020 Oskr-
ba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Di-
stribucija pare in tople vode; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 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; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi

gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-

vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6010
Železniški promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni pro-
met na rednih linijah; 6220 Izredni zračni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6420 Telekomunika-
cije; 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 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
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drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih 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 opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 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; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju medi-
cine; 73201 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska 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.;
85323 Dejavnost dobrodelnih organizacij;
85324 Druge socialne dejavnosti; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravna-
nje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizaci-
ja in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge
storitve javne higiene; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejav-
nost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 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; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-

nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-206528
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01914 z dne 14. 5. 1998 pri subjektu
vpisa DI-COM, trgovina in posredovanje,
d.o.o., sedež: Trubarjeva 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05868/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo sedeža, zastopnika, ustanoviteljev
in družbene pogodbe, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 535442
Firma: DI-COM SIMONČIČ IN DRUŽ-

BENIK, trgovina in posredovanje, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: DI-COM SIMONČIČ IN
DRUŽBENIK, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 4
Ustanovitelji: Dolanc Igor, izstopil 1. 4.

1998; Simončič Anton, Ljubljana, Brilejeva
4, in Simončič Aleš, Ljubljana, Langusova
12, vstopila 1. 4. 1998, vložila po
1,750.000 SIT, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Simončič Anton in Simončič Aleš,
imenovana 1. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998: 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;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 4. 1998.

Rg-206540
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02296 z dne 21. 5. 1998 pri subjektu
vpisa LEVICOM, LEVINGER & CO., pod-
jetje za izgradnjo in vzdrževanje TK
omrežja in instalacij, d.n.o., sedež: Ce-

sta na goro 36, 1353 Borovnica, pod
vložno št. 1/25770/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme,
preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o., spremem-
bo osnovnega kapitala in družbenika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5871069
Firma: LEVICOM – LEVINGER, elek-

tro, telefonske in podatkovne instalaci-
je, d.o.o.

Skrajšana firma: LEVICOM – LEV-
INGER, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,520.568 SIT
Ustanovitelj: Levinger Alen in Levinger

Majda, izstopila 17. 3. 1998; Levinger Alen,
Borovnica, Cesta pod goro 36, vstopil
17. 3. 1998, vložil 1,520.568 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. na pod-
lagi sklepa o preoblikovanju z dne 17. 3.
1998.

Rg-206541
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02307 z dne 29. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30595/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zasebni zavod s temile podatki:

Matična št.: 1294130
Firma: INŠTITUT ZA PSIHOANALIZO

LJUBLJANA
Skrajšana firma: IPSIL
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Beethovno-

va 2
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: PSIHOANALITIČNO

DRUŠTVO Slovenije, Ljubljana, Zaloška uli-
ca 29, vstop 10. 10. 1998, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lunaček Matjaž, Ljubljana, Gregor-
čičeva ulica 13, imenovan 10. 10. 1998,
zastopa zavod kot vršilec dolžnosti direk-
torja.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 8030 Višješolsko in visokošol-
sko izobraževanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 8532 Izvajanje socialnovarstve-
nih programov in storitev; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 92512 Dejavnost arhivov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-206554
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02992 z dne 28. 5. 1998 pri subjektu
vpisa GPG PROGRAD, gradbeno podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta dveh
cesarjev 393, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26013/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep Srg 3606/95
zaradi priimka zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5893496
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kubelj Boris, Vodice, Vodiška c. 44,
imenovan 1. 4. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-206713
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05917 z dne 24. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ZDU Združenje družb za upravlja-
nje investicijskih skladov – GIZ, Ljublja-
na, sedež: Šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26183/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5872324
Ustanovitelj: BETA INVEST, d.o.o., Ljub-

ljana, Njegoševa 23, je izstopil 23. 1. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnika Kralj Boštjan in Androjna Roman,
razrešena 23. 1. 1997; zastopnica Rejc
Karmen, Šempeter pri Gorici, Vrtojba, Laze
22, imenovana 3. 7. 1997.

Rg-206714
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06207 z dne 24. 6. 1998 pri subjektu
vpisa AS DOMŽALE, Servis in trgovina,
d.o.o., Domžale, sedež: Ljubljanska 1,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/20684/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5704057
Osnovni kapital: 161,740.000 SIT
Ustanovitelji: Anžlin Danijel, Dob, Pre-

šernova 17a, vložil 1,132.300 SIT, Erjavec
Kristina, Črnuče, Štajerska 18, vložila
12,534,750 SIT, Gognjavec Darko, Dom-
žale, Rojska 34, vložil 76,891,060 SIT, Hri-
bar Ignac, Domžale, Prelog 24, vložil
12,534.750 SIT, Hribar Jože, Mengeš,
Slomškova 1, vložil 12,534.750 SIT, Hri-
bar Roman, Domžale, Usnjarska c. 3, vložil
1,132.300 SIT, Jeras Rafael, Domžale, Faj-
farjeva 10, vložil 11,984.490 SIT, Kravanja
Matjaž, Mengeš, Topole 45, vložil
1,132.300 SIT, Likovič Peter, Mengeš,
Jemčeva 10, vložil 12,534.750 SIT, Popo-
vič Majda, Domžale, Pot za Bistrico 11,
vložila 1,132.300 SIT, Štiftar Jože, Dob,
Prešernova 7, vložil 1,132.300 SIT, Štru-
kelj Anton, Domžale, Miklošičeva 4a, vložil
1,132.300 SIT, Završnik Zdenka, Komen-
da, Moste 31, vložila 1,132.300 SIT, Že-
balc Janez, Domžale, Podrečje 77, vložil
12,534.750 SIT, Zor Bojana, Kamnik, Ma-
tije Blejca 10, vložila 1,132.300 SIT, in Žu-
mer Damjan, Kamnik, Kranjska c. 4č, vložil
1,132.300 SIT – vstopili 15. 12. 1996.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 10. 1997.

Rg-206726
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02137 z dne 24. 6. 1998 pri subjektu
vpisa AS DOMŽALE REMONT, podjetje
za proizvodnjo in remont avtobusov,
d.o.o., Domžale, sedež: Ljubljanska c. 1,
1230 Domžale, pod vložno št.

1/26187/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5887127
Sprememba družbene pogodbe z dne

6. 4. 1998.

Rg-206727
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02395 z dne 7. 7. 1998 pod št. vložka
1/30791/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294270
Firma: CEPROM PREVOZI, družba za

cestni in tovorni promet, d.o.o.
Skrajšana firma: CEPROM PREVOZI,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska ce-

sta 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: CEPROM, d.d., Ljubljana,

Savska cesta 2, vstop 16. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Musar Franc, Ljubljana, Rožna doli-
na, C. VII 25, imenovan 16. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 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; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje

drugih kopenskih vozil v najem; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Rg-206731
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02612 z dne 29. 6. 1998 pri subjektu
vpisa SKF SLOVENIJA, Trgovina, d.o.o.,
Firma v angleškem jeziku: SKF Slovenia,
Trading Ltd., sedež: Rožna dolina XV/9,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25606/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5859247
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Babnik 17.

Rg-206735
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02758 z dne 29. 6. 1998 pri subjektu
vpisa KOPRIMA, zavarovalniška agenci-
ja, d.o.o., Parmova 41, Ljubljana, sedež:
Parmova 41, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26603/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in firme s
temile podatki:

Matična št.: 5796083
Firma: KOPRIMA, zavarovalniška

agencija, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1117 Ljubljana, Cesta Andre-

ja Bitenca 68.

Rg-206746
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02506 z dne 25. 6. 1998 pri subjektu
vpisa TENIS ŠMARTNO, šport center,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartno 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16612/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti, spremembo poslovnega deleža, usta-
noviteljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5590906
Ustanovitelja: Ovčak Stanislav, izstopil

22. 4. 1998; Kuclar Matevž in Kuclar Ana,
oba iz Ljubljane, Šmartno 6, vstopila 22. 4.
1998, vložila po 2,153.393,30 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Ovčak Stanislavu, ki je bil razre-
šen 22. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1998: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano
kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veteri-
narskih storitev; 1531 Predelava in konzervi-
ranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1562 Proizvod-
nja škroba in škrobnih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo 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
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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; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 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;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-206751
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02286 z dne 12. 6. 1998 pri subjektu
vpisa SRC INFO, Poslovne dejavnosti,
d.o.o., sedež: Železna cesta 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26996/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo pooblastil zastopnika in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5884837
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žerko Ivan, Mengeš, Mlakarjeva 44,
Trzin, ki od 1. 12. 1997 zastopa družbo kot
strateški direktor.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 12. 1997.

Rg-206752
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02717 z dne 12. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ISKRA ELEKTROZVEZE, d.d., Indu-
strija sistemov, elektronike in zvez, se-
dež: Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01682/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5174929
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Modic Ivanka, razrešena 5. 5.
1998; zastopnik Babšek Jožef Pavel, Bre-
zovica, Na Grivi 28, imenovan 5. 5. 1998,
zastopa družbo kot član začasne uprave.

Rg-206763
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01605 z dne 5. 7. 1996 pri subjektu
vpisa EKO – COM, ekološki inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Kongresni trg
14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06155/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5354714
Osnovni kapital: 25,070.000 SIT
Ustanovitelja: Kos Andrej, Ljubljana, Kon-

gresni trg 14, vstop 24. 2. 1995, vložek
11,244.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, in Tehnološki razvojni sklad Republi-
ke Slovenije, d.o.o., Ljubljana, Štefanova
15, vstop 8. 3. 1996, vložek 13,500.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-206853
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01613 z dne 1. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ROSSANA, export-import, izobraže-
vanje, trgovina in proizvodnja tekstila,
d.o.o., sedež: Tržaška 30, 1370 Loga-
tec, pod vložno št. 1/24362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova s temile podatki:

Matična št.: 5817501
Sedež: 1370 Logatec, Tržaška 17.

Rg-206869
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02893 z dne 2. 6. 1998 pod št. vložka
1/30654/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304879
Firma: KANDIDA, podjetje za trgovi-

no, posredovanje in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: KANDIDA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 184
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mitrovič Tomislav, Ljublja-

na, Vošnjakova 4a, vstop 14. 5. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mitrovič Tomislav, imenovan 14. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 2111 Pro-
izvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske embala-
že; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 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 videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-

no opremo za motorna vozila; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim 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-
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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; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 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); 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 kopen-
skem prometu; 6323 Druge pomožne dejav-
nosti v zračnem prometu; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713

Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 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; 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 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 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.; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-206870
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02894 z dne 2. 6. 1998 pod št. vložka
1/30653/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304895
Firma: KLIPER MARKETING, podjetje

za trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KLIPER MARKETING,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 184
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Benko Aleš, Trzin, Rebolje-

va 3, vstop 14. 5. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Benko Aleš, imenovan 14. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 2111 Pro-
izvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske embala-
že; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-

janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 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 videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim 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
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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; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve

prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 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); 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 kopen-
skem prometu; 6323 Druge pomožne dejav-
nosti v zračnem prometu; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 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; 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 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-206872
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02911 z dne 1. 6. 1998 pri subjektu
vpisa EURO VARIA, podjetje za organizi-
ranje prireditev, sejmov in razstav,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 152,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13457/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5522994
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska 45
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

19. 5. 1998.

Rg-206875
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02922 z dne 2. 6. 1998 pod št. vložka
1/30652/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304941
Firma: SANDVIK, trgovinska družba,

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

govornostjo
Sedež: 1111 Ljubljana, Večna pot 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: AKTIEBOLAG SANDVIK

FORMSPRUTNING, Sandviken, Švedska,
c/o Sandviken AB, vstop 21. 5. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Stevenson Whitehill James, Stour
Bridge, West Midlands, 52 Winds Point,
Hagley, ki zastopa družbo brez omejitev, in
prokurist Arah Janko, Slovenj Gradec, Ko-
pališka ulica 20, imenovan 21. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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-
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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; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-207151
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00318 z dne 16. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ŽUR PELJHAN DVA DRUŽBENIKA,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in stori-
tve, d.n.o., Ljubljana, sedež: Levarjeva 29,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14428/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter popravo
organizacijske oblike s temile podatki:

Matična št.: 5544734
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 0125

Reja drugih živali; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-

cije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 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
ogrevanje;  5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 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.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popra-

vilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-207153
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01191 z dne 22. 6. 1998 pri subjektu
vpisa DONIT – FILTER, podjetje za pro-
izvodnjo filtrov, d.o.o., sedež: Cesta ko-
mandanta Staneta 38, 1215 Medvode,
pod vložno št. 1/20958/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5699860
Firma: FILTRAUTO SLOVENIJA, pod-

jetje za proizvodnjo filtrov, d.o.o.
Skrajšana firma: FILTRAUTO SLOVEN-

IJA, d.o.o.
Rg-207154

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00494 z dne 23. 6. 1998 pri subjektu
vpisa TTG TIM, podjetje za gostinstvo in
turizem, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trg OF 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/29296/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 1195930
Ustanovitelj: Gubič Zorica, izstop 20. 1.

1998; Gubič Karel, Ljubljana, Jakčeva 8,
vstop 20. 1. 1998, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-207155
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03408 z dne 23. 6. 1998 pri subjektu
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vpisa JAVNO PODJETJE VODOVOD-
KANALIZACIJA, d.o.o., Ljubljana, Krekov
trg 10, sedež: Krekov trg 10, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12273/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča popravni sklep
zaradi kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5046688
Osnovni kapital: 18.725,827.000 SIT
Ustanovitelj: HOLDING MESTA LJUB-

LJANA, d.o.o., družba za upravljanje in gos-
podarjenje z javnimi podjetji, Dalmatinova
1, Ljubljana, vstop 24. 5. 1994, vložek
18.725,827.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-207156
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02769 z dne 23. 6. 1998 pri subjektu
vpisa VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD AN-
TON MEDVED KAMNIK, sedež: Novi trg
26b, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/00229/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5050952
Firma: VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD

ANTON MEDVED KAMNIK
Skrajšana firma: VVZ ANTONA MED-

VEDA.
Rg-207157

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02496 z dne 23. 6. 1998 pri subjektu
vpisa NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d.d.,
Ljubljana, sedež: Trg republike 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25578/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5860571
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Jamnik Alojz, Videm Dobrepolje, Ma-
la Ilova gora 14, imenovan 16. 7. 1997,
zastopa družbo v skladu s statutom Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, z dne
16. 7. 1997.

Rg-207158
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02766 z dne 24. 6. 1998 pri subjektu
vpisa REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ,
d.o.o., sedež: Cesta zmage 35b, 1410
Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/28771/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5980968
Član nadzornega sveta: Malovrh Janez,

izstopil 8. 5. 1998; Hacin Pavle, vstopil 8. 5.
1998.

Rg-207159
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07026 z dne 23. 6. 1998 pri subjektu
vpisa TAKTIKA PLUS, d.o.o., efektivni ma-
nagement, svetovanje, izobraževanje in
trening, Ljubljana, sedež: Dolenjska ce-
sta 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27940/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in njiho-
vih poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5936829
Ustanovitelji: Terpin Milan, Ljubljana,

Švabičeva 7, vložil 405.000 SIT, Mejaš Ni-

kolaj, Ljubljana, Krivec 3, vložil 337.500
SIT, Kmet Jaka, Ljubljana, Škrabičeva 4,
vložil 202.500 SIT, Milivojević Zoran, Beo-
grad, Braničevska 9, vložil 202.500 SIT, in
Čurić Željko, Dubrovnik, Kardinala Stepin-
ca 19, vložil 135.000 SIT, ki so vstopili
15. 3. 1996, ter Ferfolja Valter, Ljubljana,
Zavrh pod Šmarno goro 3f, vložil 142.500
SIT, ki je vstopil 17. 11. 1997 – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-207160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07208 z dne 23. 6. 1998 pri subjektu
vpisa KAL, Podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino in storitve, d.o.o., sedež: Brilejeva
7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24552/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5793564
Sedež: 1225 Lukovica, Prevoje pri

Šentvidu 144.
Rg-207162

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07170 z dne 26. 6. 1998 pri subjektu
vpisa COPIS, podjetje za opravljanje gra-
fičnih in servisnih storitev, trgovino in
marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska 158, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07490/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča dopolnitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5386225
Dejavnost, vpisana 26. 6. 1998: 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem.

Rg-207164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02125 z dne 26. 6. 1998 pri subjektu
vpisa DIGITALIA TRADE, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gregorči-
čeva 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12137/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5486050
Osnovni kapital: 13,448.000 SIT
Ustanovitelj: DIGITALIA, Podjetje za pro-

izvodnjo in prodajo računalniških programov
ter nosilcev zvoka in slike, d.o.o., Ljubljana,
Gornji trg 24, vstop 5. 3. 1991, vložek
13,448.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-207165
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02495 z dne 29. 6. 1998 pri subjektu
vpisa GRADIS – CONSULT, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Šmartinska 134a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11366/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5485169
Ustanovitelji: GRADIS, Gradbeništvo,

d.o.o., Ravne na Koroškem, Dobja vas 125,
izstopil 9. 4. 1998, Stojkovič Edvard Ko-
nrad in Stojkovič Ljudmila, izstopila 9. 12.

1997; GRADIS, Strojno prometna operati-
va, d.d., Ljubljana, Šmartinska 32, vstopil
26. 11. 1991, vložil 23,010.607,90 SIT,
GRADIS, Tehnične, ekonomske in organi-
zacijske storitve, d.d., Ljubljana, Šmartin-
ska 134a, vstopil 21. 12. 1990, vložil
13,104,253,50 SIT, in Kotnik Anita, Kam-
nik, Vrhopolje pri Kamniku 45, vstopila
19. 12. 1995, vložila 460.000 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo;

Rg-207166
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02284 z dne 30. 6. 1998 pri subjektu
vpisa GEA COLLEGE, d.d., podjetniško-
izobraževalni center, tuj prevod firme:
Global Enrepreneurship Academy, se-
dež: Dunajska 156, 1001 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28595/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, čla-
nov nadzornega sveta in statuta ter sklep o
povečanju osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5385334
Firma: GEA COLLEGE, d.d., poslovno

izobraževanje, tuj prevod firme: Global
Entrepreneurship Academy

Člani nadzornega sveta: Gantar Matjaž,
Nograšek Brigita in Bernik Juri, izstopili 2. 4.
1998; Penca dr. Matej, Vahčič dr. Aleš,
Zavodnik Franc, Roblek Matija, Sever Jaka
in Šimenc Rok, izstopili in ponovno vstopili
2. 4. 1998, ter Poglajen Andrej, Škrabar
Matjaž in Vogrič Zlatko, vstopili 2. 4. 1998.

Sprememba statuta po sklepu skupšči-
ne z dne 2. 4. 1998.

Vpiše se sklep skupščine z dne 2. 4.
1998, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 159,400.000 SIT.

Rg-207167
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06897 z dne 30. 6. 1998 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA,
sedež: Gasilska 17, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01211/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo v skladu z
odlokom o ustanovitvi javnega vzgojnoizo-
braževalnega zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5084326
Ustanoviteljica: OBLO Ljubljana Šiška,

izstop 8. 8. 1997; Mestna občina Ljublja-
na, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop 8. 8.
1997, odgovornost: odgovarja do določe-
ne višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Škri-
njar Mojca, Ljubljana, Podjunska 16, razre-
šena 5. 4. 1995 kot zastopnica in imenova-
na za ravnateljico.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1998: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 80102 Os-
novnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov.
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Rg-207168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02982 z dne 30. 6. 1998 pri subjektu
vpisa PAPIRNICA VEVČE, d.d., sedež:
Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00331/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033721
Člani nadzornega sveta: Mohorič Tone

in Udovič Stanislava Marija, izstopila 18. 5.
1998; Prinzhorn Thomas in Potočnik Ja-
nez, vstopila 18. 5. 1998, Eberhart Alfred
in Eder Gertrude, izstopila in ponovno vsto-
pila 18. 5. 1998.

Rg-207170
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03279 z dne 2. 7. 1998 pod št. vložka
1/30766/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1303953
Firma: METALGUM GROŠELJ, Proizvod-

nja kovinskih izdelkov, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: METALGUM, Grošelj,

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Slamnikarska 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Grošelj Aleš, Domžale, Ljub-

ljanska 93, vstop 28. 5. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grošelj Aleš, imenovan 28. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.

Rg-207173
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01292 z dne 2. 7. 1998 pri subjektu
vpisa AVTO FM, zastopanje in prodaja,
d.o.o., sedež: Kurilniška 10a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26258/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5898625
Sedež: 1000 Ljubljana, Podutiška 94.

Rg-207174
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03232 z dne 1. 7. 1998 pod št. vložka
1/30752/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305425
Firma: SIKO POINT, zastopstvo, trgo-

vina in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: SIKO POINT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Opekarska 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Alojz Novak, Notranje Gori-

ce, Požarnice 31, Vnanje Gorice, vstop
18. 5. 1998, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Alojz Novak, imenovan 18. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1998: 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in
dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje
in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-207178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02970 z dne 30. 6. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30747/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1305034
Firma: INTERUNIVERZAL ČIZMIĆ,

k.d., Gradbeništvo in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: INTERUNIVERZAL

ČIZMIĆ, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1117 Ljubljana, Cesta Andre-

ja Bitenca 68
 Ustanovitelja: Čizmić Hasan, Cazin, Čiz-

mići, ki odgovarja s svojim premoženjem, in
Veladžić Ibrahim, Ljubljana, Zarnikova ulica
4, ki je vložil 2.000 SIT in ne odgovarja,
vstopila 11. 5. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Čizmić Hasan in prokurist Veladžić
Ibrahim, imenovana 11. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje.

Rg-207180
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02997 z dne 24. 6. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30739/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1305883
Firma: BETON DEKOR, SMRTNIK,

podjetje za proizvodnjo in trgovino, k.d.
Skrajšana firma: BETON DEKOR, SM-

RTNIK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1351 Log pri Brezovici, Cesta

borcev 7
 Ustanovitelja: Smrtnik Tomaž, ki odgo-

varja s svojim premoženjem, in Smrtnik Šte-
fanija, ki je vložila 1.000 SIT in ne odgo-
varja, oba iz Loga pri Brezovici, Cesta bor-
cev 7, vstopila 20. 5. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Smrtnik Tomaž, imenovan 20. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlakna-
tega cementa; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-207181
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03016 z dne 24. 6. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30738/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:
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Matična št.: 1305107
Firma: SI-MET VUJASIN, zastopstva,

uvoz-izvoz, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SI-MET VUJASIN,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Streliška uli-

ca 24
Ustanovitelja: Vujasin Peter in Vujasin

Uroš, oba iz Ljubljane, Streliška ulica 24,
vstopila 22. 5. 1998, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Vujasin Peter, imenovan 22. 5.
1998, zastopa družbo kot vodja poslov.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-207183
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03225 z dne 19. 6. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30716/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305344
Firma: NOEMA CONSULTING, infor-

macijski inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NOEMA CONSUL-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 40
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Žagar Miran, Ljubljana,

Opekarska cesta 43, vstop 26. 5. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žagar Miran, imenovan 26. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 4521

Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov 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; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74831 Prevajanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-207186
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01443 z dne 23. 6. 1998 pri subjektu
vpisa BB 8, Založniško podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Cesta Andreja Bitenca
68, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22074/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5741181
Firma: BB 8, Založniško podjetje,

d.o.o., Izola
Skrajšana firma: BB 8, d.o.o., Izola
Sedež: 6310 Izola, Veliki trg 11
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 4. 3. 1998.

Rg-207187
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02371 z dne 23. 6. 1998 pri subjektu
vpisa TETIDA, knjigarna, antikvariat, ga-
lerija, d.o.o., sedež: Jelovškova 11, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05125/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev

z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
deležev, naslovov ustanoviteljev, zastopni-
kov in družbene pogodbe ter uskladitev in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5340349
Firma: TETIDA, raziskovanje in ostale

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TETIDA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vošnjakova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šebijan Verbič Valerija in

Verbič Tomaž, oba iz Ljubljane, Cesta dveh
cesarjev 15a, vstopila 23. 1. 1990, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Šebijan Verbič Valerija in Verbič To-
maž, imenovan 22. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 1411 Pridobivanje kamnin
za gradbene namene; 1412 Pridobivanje
apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobiva-
nje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaoli-
na; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in 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
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
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Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1998.

Rg-207189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03222 z dne 23. 6. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30734/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1305433
Firma: MOLEX B.V., EINDHOVEN, Po-

družnica v Ljubljani
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Ustanovitelj: MOLEX B.V. Eindhoven, Ni-

zozemska, Luchthavenweg 38a, vstop
12. 5. 1998, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Dobrinič Vladimir, Ljubljana, Klopči-
čeva 2, imenovan 12. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1998: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 7143 Raziskovanje
trga in javnega mnenja.

Rg-207192
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03041 z dne 16. 6. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30698/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305131
Firma: TEKMA, podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TEKMA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Prašnikar Mojca, Ljublja-

na, Dalmatinova 10, vstop 22. 5. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Prašnikar Mojca ter prokuristka
Kerševan Bojana, Ljubljana, Lavričeva 9, in
Perko Bogdan, Ljubljana, Puhova 14, ime-
novani 22. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-

mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi;  7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-207194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02369 z dne 17. 6. 1998 pri subjektu
vpisa VIKLAS, d.o.o., podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, prozvodnjo in
poslovne storitve, sedež: Laze 28, 1370
Logatec, pod vložno št. 1/15881/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in skrajšane firme, ustanoviteljev
zaradi odsvojitve poslovnega deleža, zastop-
nikov in družbene pogodbe ter uskladitev in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5572592
Firma: VIKLAS, podjetje za trgovino,

proizvodnjo in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VIKLAS, d.o.o.
Ustanovitelj: Vidrih Ciril in Klanfar Josip,

izstopila 14. 4. 1998; Vidrih Janez, Rakek,
Vrtna ulica 7, vstopil 14. 4. 1998, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidrih Ciril in zastopnik Klanfar Josip,
razrešena 14. 4. 1998; direktor Vidrih Ja-
nez, imenovan 14. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2630 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
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cijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem;  7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 4. 1998.

Rg-230907195
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03226 z dne 17. 6. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30706/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305352
Firma: RUPNIK P.E.J.A. & CO., družba

za trgovino, d.n.o., Ljubljana-Polje
Skrajšana firma: RUPNIK P.E.J.A. &

CO., d.n.o., Ljubljana-Polje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Pečin-

ska ulica 1
Ustanovitelja: Rupnik Jožica, Ljubljana-

Polje, Pečinska ulica 1, in Džaferovič Alaga,
Ljubljana, Brodarjev trg 5, vstopila 2. 6.
1998, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Rupnik Jožica, imenovana 2. 6.
1998, zastopa družbo kot vodja poslov.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1998: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske

opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
premo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-207199
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03231 z dne 16. 6. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30697/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305417
Firma: LINDSTROM, d.o.o. – tekstilne

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

govornostjo
 Sedež: 1000 Ljubljana, Knezova 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: LINDSTROM OY, Helsinki,

Lautarhankatu 6, vstop 3. 6. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marko Majan Ivančič, Ptuj, Volkmer-
jeva cesta 11, imenovan 3. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Pri vpisu podatka so bile tuje črke z do-
datnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-207201
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03022 z dne 15. 6. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30694/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305115
Firma: PARASTEN, proizvodnja sveč

in trgovina, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova ce-

sta 77
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Jagodic-Šabič Jana,

Ljubljana, Vojkova cesta 77, vstop 15. 5.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jagodic Šabič Jana, imenovana
15. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 2222
Drugo tiskarstvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-207204
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02886 z dne 15. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ŠPEDICIJA PIŠKUR, d.o.o., Ljublja-
na, Podmilščakova 21b, sedež: Pod-
milščakova 21b, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08375/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5408334
Firma: ŠPEDICIJA PIŠKUR, d.o.o.,

Ljubljana-Črnuče, Šlandrova 4a
Skrajšana firma: ŠPEDICIJA PIŠKUR,

d.o.o., Ljubljana-Črnuče
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Šlan-

drova 4a
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

19. 5. 1998.

Rg-207205
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00301 z dne 11. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ŠKULJ-DAIBERL TENIS CENTER,
Podjetje za oddajanje pokritih teniških
igrišč, d.o.o., Dobrova, sedež: Stranska
vas 41, 1356 Dobrova, pod vložno št.
1/12117/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
družbenikov, uskladitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5485266
Osnovni kapital: 57,813.086 SIT
Ustanoviteljica: Živec-Škulj Irena-Antoni-

ja, Ljubljana, Lampetova ul. 9, vstop 7. 5.
1997, vložek 28,906.543 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 5. 1997.
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MARIBOR

Rg-201659
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01535 z dne 6. 1. 1998
pod vložno št. 1/10320/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1215116
Firma: TIKOM-IT, inženiring, proizvod-

nja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TIKOM-IT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2205 Starše, Starše 79a
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelj: Klasinc Ivan, Starše 79a,

vstop 24. 9. 1997, vložek 2,250.000 SIT,
odgovornost. ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klasinc Ivan, imenovan 24. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1998: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja le-
sene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 21210 Proizvodnja valovi-
tega papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 21250 Proizvodnja drugih
izdelkkov iz papirja in kartona; 22150 Dru-
go založništvo; 25130 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 25220 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja
izdelkkov 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;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 28620 Proizvodnja
drugega orodja; 28630 Proizvodnja klju
čavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740
Proizvodnja vija čnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 29130 Proizvodnja
pip in ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 29210 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 29230 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 29310
Proizvodnja traktorjev; 29320 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 30020 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 31610 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko

procesno krmiljenje; 34200 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 34300 Proizvodnja delov in dodat-
ne opreme za motorna vozila in njihove mo-
torje; 35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 36610 Proizvodnja bi-
žuterije; 36620 Proizvodnja metel in krtač;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
37100 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
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, mle
čnimi 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
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drobno 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 prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 55210 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 55220 Storitve kampov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 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; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil 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 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; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
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; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen orožja
in streliva; pod K 74.120 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod K
74.140 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-203421
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00050 z dne 4. 3. 1998

pod vložno št. 1/10369/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos sedeža iz
Okrožnega sodišča v Celju in spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1226797
Firma: VITALIS-POLANEC & CO., trgo-

vina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: VITALIS-POLANEC &

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Koroška ce-

sta 62
Ustanovitelja: Polanec Dragica, Selnica

ob Dravi, Zgornji Boč 9c, in Milošević Mi-
loš, Ljubljana, Hudovernikova ulica 9, vsto-
pila 8. 7. 1997, odgovornost:  odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Polanec Dragica in Milošević Miloš,
imenovana 8. 7. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1998: 15860
Predelava čaja in kave; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Celju pod vlož-
no številko 1/6717-00 s firmo VITALIS-PO-
LANEC & CO, d.n.o., s sedežem v Rogaški
Slatini, Kidričeva 42.

Rg-203453
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00120 z dne 4. 3. 1998
pri subjektu vpisa SCHALINGER, export-
impot, podjetje za zastopanje in trgovi-
no, d.o.o., sedež: Levčeva 4, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/05252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, dejavnosti in akta o
ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5587930
Firma: ZIG-INTERNATIONAL, družba

za trgovino, posredništvo, storitve, go-
stinstvo in turizem, d.o.o.

Skrajšana firma: ZIG-INTERNATIONAL,
d.o.o.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1998: 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 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, mle
čnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 51340 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi 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 trgovinana 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
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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 drobno
zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Sto-
ritve menz; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60100 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 60300 Cevo-
vodni transport; 61100 Pomorski promet;
61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63220 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 63230 Druge
pomožne dejavnosti v zra čnem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-

kov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orož-
jem in strelivom.

Rg-204385
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00244 z dne 6. 4. 1998
pri subjektu vpisa DODOMA, podjetje za
promet z nepremičninami, gradbenštvo,
storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Parti-
zanska cesta 13a, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09899/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5943817
Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 70320

Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72600 Druge računalniške de-
javnosti.

Rg-204438
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00157 z dne 23. 4. 1998
pri subjektu vpisa STANOVANJSKA ZA-
DRUGA Maribor, z.o.o., sedež: Gregorči-
čeva ulica 19, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09152/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova in dejavno-
sti ter uskladitev vpisa s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5064155
Sedež: 2000 Maribor, Krekova uli-

ca 18
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 2852

Splošna mehanična dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 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; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna go-
spodinjstva z zaposlenim osebjem.

Pri dejavnostih se pripiše: za zadružnike.

Rg-204458
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01292 z dne 14. 4. 1998
pri subjektu vpisa JAST-CONSULTING,
podjetje za gradbeništvo, trgovino in tu-
rizem, d.o.o., sedež: Cesta v Rašpoh
127b, 2351 Kamnica, pod vložno
št. 1/04363/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, družbenikov,
poslovnega deleža, naslova družbenika in
zastopnika, dejavnosti, zastopnikov, tipa za-
stopnika in družbene pogodbe ter uskladi-

tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5528984
Firma: JAST-CONSULTING, podjetje

za gradbeništvo, trgovino in storitve,
d.o.o.

Ustanovitelj: Heričko Janko, Kamnica,
Cesta v Rošpoh 127b, vstopil
10. 10. 1991, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Heričko Anica in
Heričko Avgust, izstopila 5. 11. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Heričko Anica in družbenik Herič-
ko Avgust, razrešena 5. 11. 1996; Heričko
Janko, razrešen 5. 11. 1996 kot družbenik
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 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; 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; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mle čnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 3 / 21. 1. 1999 / Stran 313

drobno s časopisi, revijami; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 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; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 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;
7470 Čiščenje stavb; 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.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen orožja
in streliva; pod K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-204467
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01801 z dne 15. 5. 1998
pri subjektu vpisa ELEKTROKOVINA-TEH-
NIKA, vzdrževanje, proizvodnja, promet
in storitve, d.o.o., sedež: Tržaška cesta
23, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/08690/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo družbenikov, dejav-
nosti in družbene pogodbe ter uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5785740
Ustanoviteljica: ELEKTROKOVINA, pro-

izvodnja elektrokovinskih izdelkov, d.o.o. –
v stečaju, izstop 1. 1. 1995; ELEKTROKO-
VINA-SVETILKE, d.o.o., Maribor, Tržaška
cesta 23, vstop 1. 1. 1995, vložek
9,171.900 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2122 Proizvod-
nja gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2411 Proizvodnja teh-
ničnih plinov; 2512 Obnavljanje in protekti-
ranje gum za vozila; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 40105
Distribucija elektrike; 40301 Proizvodnja
pare in tople vode; 40302 Distribucija pare
in tople vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156

Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 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; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili 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;
5274 Druga popravila, d.n.; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-204472
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00372 z dne 23. 4. 1998
pri subjektu vpisa Univerza v Mariboru,
Univerzitetna knjižnica Maribor, p.o., se-
dež: Gospejna ulica 10, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00568/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5052114
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvo
čnih zapisov; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 5233 Razmnoževanje računalni-
ških zapisov; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
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jami; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-205361
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00566 z dne 27. 5. 1998
pri subjektu vpisa AERODROM MARIBOR,
p.o., sedež: Letališka cesta 10, 2312
Orehova vas-Slivnica, pod vložno
št. 1/00381/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje p.o. v d.o.o.,
spremembo osnovnega kapitala, imena
ustanovitelja in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5156467
Firma: AERODROM MARIBOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 188,986.000 SIT
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,

Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
26. 9. 1996, vložek 188,986.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Walland Aleš, Muršek Emilija in Pečar Maj-
da, razrešeni 20. 4. 1998; direktor Kre-
mavc Bruno, Orehova vas; Polanska cesta
43 – Čreta, razrešen in ponovno imenovan
26. 9. 1996.

Rg-205362
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01593 z dne 27. 5. 1998
pri subjektu vpisa RTI, znanstveno razi-
skovalne, tehnične in poslovne storitve,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09854/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in omejitev poobla-
stil zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5939461
Osnovni kapital: 7,840.000 SIT
Ustanovitelji: Ahman Ivan, Šentilj v Slo-

venskih Goricah, Šentilj 7, Kogler Robert,
Maribor, Borova vas 21, Langus Kokol Ja-
sna, Maribor, Ul. heroja Mašere in Spasiča
2, Pihler Marjan, Maribor, Ljubljanska 25,
Plemenitaš Bronislav, Maribor, Borštnikova
47, Prašnički Manja Žarka, Maribor, Plečni-
kova 9, in Volf Valter, Maribor, Cesta Prole-
tarskih brigad 63, vstopili 19. 2. 1996, vlo-
žili po 1,200.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kogler Robert in prokuristka Langus
Kokol Jasna, razrešena in ponovno imeno-
vana 30. 7. 1997.

Rg-205363
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02145 z dne 18. 5. 1998
pri subjektu vpisa PID ZVON, Krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Slovenska ulica 17, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09356/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala – odobrenega kapitala in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5877652
Osnovni kapital: 9.445,200.000 SIT
Vpiše se sprememba statuta z dne

18. 12. 1997.

Rg-205365
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00162 z dne 22. 5. 1998
pri subjektu vpisa SIB, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., sedež: Ulica kneza
Koclja 37, 20000 Maribor, pod vložno
št. 1/02593/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov,
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5396778
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rubelj Boris, Maribor, Uli-

ca kneza Koclja 37, vstop 3. 8. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Tojčić Slavko, izstop 27. 2. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rubelj Boris in družbenik Tojčić Slav-
ko, razrešena 27. 2. 1998; direktor Čen-
dou Danilo, Maribor, Ruška cesta 1, imeno-
van 27. 2. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 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; 0124 Reja
perutnine; 0130 Mešano kmetijstvo; 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perutnin-
skega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih iz-
delkov, tudi iz perutninskega mesa; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči čarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaš čic; 1585
Proizvodnja testenin; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in dieteti
čne hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja dru-
gih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 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 zvo čnih zapisov;

2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2521
Proizvodnja 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;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja
in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, 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 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
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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, mle čnimi 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, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-

na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 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; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 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; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 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.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213
Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bo-
tani čnih in živalskih vrtov ter naravnih rezer-
vatov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smu čiš č; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92711 Prirejanje iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-

tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen orožja
in streliva; pod J 67.13 sme družba oprav-
ljati samo dejavnost menjalniških poslov;
pod K 74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti; pod K 74.14 ne sme druž-
ba opravljati arbitraže in posredoanja v po-
gajanjih med managerji in delavci; pod O
92.711 sme družba opravljati samo dejav-
nost igre na srečo, ki se občasno prirejajo v
okviru kulturnega, športnega ali zabavnega
programa prireditelja in kjer skupna vred-
nost ne presega 500.000 SIT.

Rg-205366
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02143 z dne 18. 5. 1998
pri subjektu vpisa PID KLAS, Krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Slovenska ulica 17, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09595/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala – odobrenega kapitala in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5914922
Osnovni kapital: 8.433,686.000 SIT
Vpiše se sprememba statuta z dne 4. 11.

1997.

Rg-205369
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01783 z dne 20. 5. 1998
pri subjektu vpisa GRADIS NOVA, podjetje
za gradbeništvo in proizvodnjo, d.o.o.,
sedež: Zemljičeva b. št., 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09438/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, poslovnih deležev, imena usta-
novitelja, naslova ustanovitelja in zastopnika
ter družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5884926
Osnovni kapital: 32,823.820 SIT
Ustanovitelji: Knez Matjaž, Maribor, Kna-

felčeva 11, Šprinzer Mirko, Maribor, Ruška
cesta 7, Postružnik Darko, Rače, Cesta tal-
cev 28a, in Čač Vladimir, Maribor, Keltska
ulica 12, ki so vložili po 1,641.191 SIT, ter
GRADIS INŽENIRING, d.d., Ljubljana, Leta-
liška 33, in GRADIS-NIZKE GRADNJE, pro-
izvodnja, trgovina in storitve, d.d., Maribor,
Lavričeva 3, ki sta vložila po 13,129.528
SIT – vstopili 20. 12. 1994, odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Knez Matjaž, imenovan 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-205370
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01917 z dne 21. 5. 1998
pri subjektu vpisa GRADIS NOVA, podjetje
za gradbeništvo in proizvodnjo, d.o.o.,
sedež: Zemljičeva b. št., 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09438/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
družbe s temile podatki:
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Matična št.: 5884926
Sedež: 2000 Maribor, Gregorečeva

ulica 28a.

Rg-205371
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00416 z dne 20. 5. 1998
pri subjektu vpisa ELEKTRO MARIBOR,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, p.o., sedež: Vetrinsjka ulica 2,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00847/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti in zastopni-
kov, člane nadzornega sveta in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5231698
Firma: ELEKTRO MARIBOR, javno

podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d.

Skrajšana firma: ELEKTRO MARIBOR,
d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 33.495,324.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
2.110,752.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska 56, vložil
406,412.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
315,526.000 SIT, udeleženci interne raz-
delitve, vložili 322,570.000 SIT, in Repub-
lika Slovenija, vložila 30.340,064.000 SIT
– vstopili 19. 12. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo; Izvršni svet Republike Sloveni-
je, izstopil 19.12. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lutar Štefan, Maribor, Gregorčičeva
ulica 7, razrešen 18. 12. 1997 in ponovno
imenovan 19. 12. 1997, zastopa podjetje
brez omejitev, za določen čas; direktorji Ri-
bič Niko, Pristovnik Ivan in Orožim-Kopše
Jelka, razrešeni 19. 12. 1997.

Člani nadzornega sveta: Pšenica Vojko,
Toplak Stanislav, Čučej Žarko, Mesner Bo-
gomir, Varga Aleksander in Zelenič-Marinič
Andreja, vstopili 19. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2852 Splošna mehanična dela; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 40105 Distribu-
cija elektrike; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6420 Telekomunika-
cije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74204 Drugo projekti-

ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje.

Lastninsko preoblikovanje je bilo vpisa-
no na podlagi soglasja Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 01441/1998/ST z dne 18. 3. 1998.

Rg-205372
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01686 z dne 19. 5. 1998
pri subjektu vpisa TI KLUB, finančno pod-
jetje, d.d., sedež: Svetozarevska 10,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01598/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, dejavnosti in statuta, uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5231795
Osnovni kapital: 27,411.000 SIT
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 6713

Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pod J 67.13 sme družba opravljati samo
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod K
74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pod K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-205373

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/01888 z dne 19. 5. 1998
pri subjektu vpisa FINEA CONSULTING,
družba za svetovanje in raziskovanje,
d.o.o., sedež: Ulica kraljeviča Marka 21,
20000 Maribor, pod vložno
št. 1/03922/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5493994
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 6330

Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 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;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415

Upravljanje s holding družbami; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pod K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-205375
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00582 z dne 19. 5. 1998
pri subjektu vpisa AVTO-ŠERBINEK,
export-import, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., sedež: Zagrebška 85,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01291/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5332087
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.

Rg-205376
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00258 z dne 19. 5. 1998
pri subjektu vpisa TEX INTERNACIONAL,
svetovalno, storitveno in trgovinsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Prežihova ulica 7,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/08923/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo poslovnih deležev
in dejavnosti, uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5805279
Ustanovitelja: Janžič Franček, Maribor,

Prežihova ulica 7, in Gasparitsch Franz,
Waldkratiburg, Nemčija, Leo Fall str. 11b,
vstopila 17. 5. 1993, vložila po 1,825.025
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
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tve; 26400 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 26610 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 26620 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 26630
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
26640 Proizvodnja malte; 26650 Proizvod-
nja izdelkov iz vlaknatega cementa; 26660
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45410 Fasaderska in
štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 45500 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51310 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 60211 Mestni in primest-

ni potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60220 Storitve taksistov; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil 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;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod K 74.140 ne sme družba opravlja-
ti arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-205377
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00640 z dne 14. 5. 1998
pri subjektu vpisa PATHOS, podjetje za
proizvodnjo, trgovino, druge storitve, im-
port-export, d.o.o., sedež: Cesta k Dravi
12a, 2341 Pekre-Limbuš, pod vložno
št. 1/04859/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o ustavitvi prisilne porav-
nave s temile podatki:

Matična št.: 5584485
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

Gavez Stanetu, ki je bil razrešen 4. 5. 1998.
Dne 14. 5. 1998 je bil vpisan sklep po-

ravnalnega senata z dne 4. 5. 1998 opr. št.
St 34/97 o ustavitvi postopka prisilne po-
ravnave zoper dolžnika.

Rg-205379
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00612 z dne 15. 5. 1998
pod št. vložka 1/10395/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1300393
Firma: NEVRO-EMG, specialistična

ambulanta, d.o.o.
Skrajšana firma: NEVRO-EMG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Lavričeva uli-

ca 1
 Osnovni kapital: 2,774.000 SIT
Ustanoviteljica: Tatalović Osterman Lji-

ljana, Maribor, Staneta Severja 18, vstop
11. 5. 1998, vložek 2,774.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tatalović Osterman Ljiljana, ime-
novana 11. 5. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1998: 85122
Specialistična ambulantna dejavnost.

Rg-205381
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00517 z dne 18. 5. 1998
pod št. vložka 1/10414/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1300504
Firma: F CITY-GARAŽNA HIŠA, družba

za storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: F CITY-GARAŽNA

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita

Kraigherja 5
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: FLAMIN HOLDING, družba

za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Na trati 11, vstop 9. 4. 1998,
vložek 5,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolmanič Frančišek, Maribor, Ob rib-
niku 13, imenovan 9. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 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; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
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; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 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; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem;7031 Dejavnosti agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
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benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Rg-205382
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00466 z dne 15. 5. 1998
pri subjektu vpisa TOVARNA DUŠIKA
RUŠE-METALURGIJA, podjetje za pro-
izvodnjo karbida in ferolegur, d.o.o., se-
dež: Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše,
pod vložno št. 1/03716/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča poenostavljeno zmanj-
šanje osnovnega kapitala in spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5478715
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Tovarna dušika Ruše, me-

talurško kemična industrija, d.o.o., Ruše,
Tovarniška cesta 51, vstopila 15. 3. 1991,
vložila 2,996.000 SIT, ter Semenič Samo,
Kidričevo, Kajuhova 7, Šlamberger Boris,
Maribor, Ulica heroja Šlandra 27, Ajster Sta-
nislava, Limbuš, Hrastje 7, in Surina Ivica,
Maribor, Mesarski prehod 5, vstopili 17. 3.
1998, vložili po 1.000 SIT – odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Vpiše se sklep ustanovitelja družbe z dne
9. 1. 1998 o poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala za 3.830,445.000 SIT,

Rg-205383
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00420 z dne 15. 5. 1998
pod št. vložka 1/01089/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5303184002
Firma: FORMICA, podjetje za oprav-

ljanje in posredovanje storitev, d.o.o.,
Maribor, Slovenska 21, Podružnica Ce-
lje

Skrajšana firma: FORMICA, d.o.o., Ma-
ribor, Slovenska 21, Podružnica Celje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3000 Celje, Savinova ulica 3
Ustanovitelj: FORMICA, podjetje za

opravljanje in posredovanje storitev, d.o.o.,
Maribor, Slovenska 21, vstop 12. 3. 1998,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fili-
pović Vesna, Maribor, Staneta Severja 4,
imenovana 12. 3. 1998, zastopa podružni-
co kot njen vodja in ne sme skleniti pogod-
be kakršnekoli vrste brez soglasja direktor-
ja družbe.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1998: 01220
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01300 Mešano kmetijstvo; 15110 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Iz-
dajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založ-
ništvo; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 51180 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;

51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na de-
belo z mlekom, mle čnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
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);
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74500 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 92200 Radijska
in televizijska dejavnost; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92330 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93030 Druge
storitve za nego telesa.

Pod G 51.180 ne sme podružnica oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod K 74.120 ne sme podružnica
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-205385
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00492 z dne 13. 5. 1998
pod št. vložka 1/10408/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277880
Firma: MEZZANIN, družba za trgovino

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica talcev 15
 Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Potočnik Anton ml., Zgor-

nja Polskava, Ul. Pohorskega bataljona 45a,
vstop 5. 3. 1998, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potočnik Anton ml., imenovan 5. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 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; 5118 Posredni-
štvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod J 67.13 sme družba opravljati sa-
mo dejavnost zastavljalic in menjalnic; pod
K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pod K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-205386
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00101 z dne 13. 5. 1998
pri subjektu vpisa MULTIMEDIA, splošno
podjetje za proizvodnjo, inženiring in
storitve multimedialnih sistemov, d.o.o.,
sedež: Slovenska 33, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/07379/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova ustanovitelja, dejavnosti, zastopnikov,
akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5707820
Firma: MULTIMEDIA, trgovina, inženi-

ring, informacijskih in multimedialnih si-
stemov, d.o.o.

Ustanovitelj: Voljč Branko, Ptuj, Vičava
63, vstop 14. 12. 1992, vložek 1,657.015
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vauhnik Vlado, razrešen 20. 2. 1998;
direktor Voljč Branko, imenovan 20. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1998: 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 3 / 21. 1. 1999 / Stran 319

lokalih; 64200 Telekomunikacije; 65210
Finančni zakup (leasing); 71330 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72400 Dejavnosti, pove-
zane 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; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod G 52.488 se dopiše: razen orožja
in streliva.

Rg-205387
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00497 z dne 13. 5. 1998
pri subjektu vpisa TERABIT, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Ulica borcev za severno mejo 4,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01185/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5321956
Dejavnost, vpisana 13. 5. 1998: 25130

Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28520 Splošna
mehanična dela; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 31200 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 31300 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 51120 Posred-
ništvo 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; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 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; 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; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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, in
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 60220 Storitve taksi-
stov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 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; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod J 67.130 sme družba opravljati
samo dejavnost zastavljalnic in menjalnic;
pod K 74.120 ne sme družba opravljati re-
vizijske dejavnosti; pod K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-205388
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00585 z dne 13. 5. 1998
pri subjektu vpisa EQUIP, projektiranje,
inženiring, izvajanje, trgovina, d.o.o., se-
dež: Kersnikova 15a, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/06838/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnih deležev in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5948924
Ustanovitelj: Šnajder Timotej, Maribor,

Kersnikova 15a, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,512,000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Šnajder Ivan, izstop 21. 4. 1998.

Rg-205389
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00311 z dne 25. 5. 1998
pod št. vložka 1/10420/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1277782
Firma: PINGI INTERNATIONAL, druž-

ba za organizacijo prireditev, trgovino,
posredovanje in proizvodnjo, d.o.o.

Skrajšana firma: PINGI INTERNATIONAL,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Meljska cesta 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kocbek Rudolf, Maribor,

Meljska cesta 33, vstop 23. 2. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kocbek Rudolf, imenovan 23. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230
Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 21250 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 22150 Drugo založništvo;
22310 Razmnoževanje zvo čnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28750 Proizvodnja drugih ko-
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vinskih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 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; 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; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 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; 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55112 De-
javnost penzionov; 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.; 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; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 74810 Fotografska dejavnost;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92110 Snemanje filmov in
videofilmov; 92120 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Pod J 67.130 sme družba opravljati sa-
mo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-205392
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00015 z dne 12. 5. 1998
pri subjektu vpisa TERME MARIBOR,
zdravstvo, turizem, rekreacija, d.o.o., se-
dež: Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/10232/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 1214381
Ustanoviteljica: POHORJE, podjetje za

zdravstvo, turizem in rekreacijo, p.o., izstop
23. 12. 1997; Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
23. 12. 1997, vložek 2.334,656.044,65
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-205393
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00500 z dne 12. 5. 1998
pri subjektu vpisa AROPI, proizvodnja in
trgovina s kemičnimi proizvodi, d.o.o.,
sedež: Grajski trg 21, 2327 Rače, pod
vložno št. 1/04185/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov, tipa zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5502233
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ce-

kov Boris, razrešen 31. 3. 1998; Urbančič
Sonja, Selnica ob Dravi, Fala 18b, razreše-
na 31. 3. 1998 kot direktorica in imenova-
na 1. 4. 1998 za prokuristko, direktor Ro-
stohar Žarko, Maribor, Gosposvetska 15,
in prokuristka Gorjup Marija, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, Šmiklavž 22, imenovana
1. 4. 1998.

Rg-205394
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02154 z dne 12. 5. 1998
pri subjektu vpisa ŠTAJERSKI TEHNO-
LOŠKI PARK, d.o.o., sedež: Partizanska
cesta 47, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09323/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5862850

Dejavnost, izbrisana 12. 5. 1998: 7411
Pravno svetovanje.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 1541
Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1587 Proizvodnja razli čnih za čimb, dišav
in drugih dodatkov; 2463 Proizvodnja eteri
čnih olj; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 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; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Pod K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-205396
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02100 z dne 14. 5. 1998
pri subjektu vpisa ABA, optika-foto, d.o.o.,
sedež: Gosposka ulica 27, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/00905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5036208
Dejavnost, izbrisana 14. 5. 1998: 8514

Druge zdravstvene dejavnosti.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998: 85122

Specialistična ambulantna dejavnost.

Rg-205397
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02102 z dne 14. 5. 1998
pri subjektu vpisa ABA, optika, foto, d.o.o.,
Maribor, Gosposka 27, POSLOVALNICA
2, Maribor, Slovenska 8, sedež: Sloven-
ska 8, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00905/05 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5036208005
Dejavnost, izbrisana 14. 5. 1998: 8514

Druge zdravstvene dejavnosti.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998: 85122

Specialistična ambulantna dejavnost.

Rg-205398
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02103 z dne 14. 5. 1998
pri subjektu vpisa ABA, optika, foto, d.o.o.,
Maribor, Gosposka 27, POSLOVALNICA
7, Murska Sobota, Lendavska 8, sedež:
Lendavska 8, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00905/08 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5036208009
Dejavnost, izbrisana 14. 5. 1998: 8514

Druge zdravstvene dejavnosti.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998: 85122

Specialistična ambulantna dejavnost.

Rg-205399
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02101 z dne 14. 5. 1998
pri subjektu vpisa ABA, optika, foto, d.o.o.,
Maribor, Gosposka 27, POSLOVALNICA
6, Celje, Ljubljanska cesta 6, sedež:
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Ljubljanska cesta 6, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/00905/07 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5036208001
Dejavnost, izbrisana 14. 5. 1998: 8514

Druge zdravstvene dejavnosti.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998: 85122

Specialistična ambulantna dejavnost.

Rg-205401
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00238 z dne 14. 5. 1998
pod št. vložka 1/10411/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270940
Firma: MTI EVROPA, proizvodnja mo-

tornih vozil, d.o.o.
Skrajšana firma: MTI EVROPA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ptujska cesta

184
Osnovni kapital: 1,880.000 SIT
Ustanovitelj: M.TAM INTERNATIONAL

INC., Las Vegas, Nevada 89105, ZDA,
S.Eastern Ave 1905, vstop 13. 2. 1998,
vložek 1,880.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Budna Martin, Velenje, Prešernova
cesta 7b, in prokurist Eapen John K., Cali-
fornia 92634-3006, ZDA, P.O. BOX 3006,
Fullerton, imenovana 13. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2931 Proizvodnja
traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 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.;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 40301 Proizvodnja pare in
tople vode; 40302 Distribucija pare in tople
vode; 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; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 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; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih orga-
nizacij, d.n.; 92521 Dejavnost muzejev.

Rg-205405
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00204 z dne 14. 5. 1998
pri subjektu vpisa ŠPORT-LAUFER, trgov-
sko, storitveno in proizvodno podjetje,
d.o.o., sedež: Usnjarska ulica 9, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04924/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti in zastopnikov, uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5889111
Firma: ŠPORT LAUFER, trgovska, sto-

ritvena in proizvodna družba, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Laufer Andrej in Laufer To-

maž, izstopila 12. 1. 1998; Laufer Albin,
Maribor, Savinjska 13, vstopil 12. 1. 1998,
vložil 1,508.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Laufer Andrej in Laufer Tomaž, raz-
rešena 12. 1. 1998; direktor Laufer Albin,
imenovan 12. 1. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;

1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
ma če živali; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
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 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pod G 52.488 se dopiše: razen orožja
in streliva.

Rg-205410
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00518 z dne 25. 5. 1998
pri subjektu vpisa SVILA STORITVE, pod-
jetje za proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.o.o., sedež: Ob Dravi 6, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/04002/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5496012
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Smole Jože, razrešen 1. 4. 1998;
direktorica Kocbek Lijana, Poljčane, Bi-
striška 73, imenovana 1. 4. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 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; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2863 Proizvodnja klju čav-
nic, okovja; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2955 Proizvodnja strojev
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za industrijo papirja in kartona; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 40104
Prenos elektrike; 40105 Distribucija elek-
trike; 40302 Distribucija pare in tople vode;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 4521 Splošna gradbena dela; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 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; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mle čnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
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; 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; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-

govina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-205412
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00551 z dne 25. 5. 1998
pri subjektu vpisa TOVARNA DUŠIKA
RUŠE-METALURGIJA, podjetje za pro-
izvodnjo karbida in ferolegur, d.o.o., se-
dež: Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše,
pod vložno št. 1/03716/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje d.o.o.
v d.d., spremembo firme, osnovnega kapi-
tala in zastopnikov ter člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5478715
Firma: TDR-METALURGIJA, družba za

proizvodnjo karbida in ferolegur, d.d.
Skrajšana firma: TDR-METALURGIJA,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 3.441,742.000 SIT
Ustanovitelji: ELEKTRO SLOVENIJA,

d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, vložila
2.705,841.000 SIT, RS MINISTRSTVO ZA
FINANCE, Ljubljana, Zupančičeva 3, vložil
88,656.000 SIT, Slovenske železnice Ljub-
ljana, Ljubljana, Kolodvorska 11, vložile
348,696.000 SIT, PALCO-CHEMIEHAN-
DELS GMBH, Kolbermoor, Nemčija, Sude-
tenstrasse 14, vložil 29,901.000 SIT, TER-
MIN MARIBOR, d.o.o., Maribor, Strossma-
yerjeva 13, vložil 72,398.000 SIT, METAL
TRADING INTERNATIONAL S.R.L., Goricia,
Italija, Via del San Michele 334, vložil
9,451.000 SIT, SALONIT ANHOVO CE-
MENT, d.o.o., Anhovo, Vojkova 1, vložil
19,150.000 SIT, TDR-RAFISE, d.o.o., Ru-
še, Tovarniška cesta 51, vložil 6,992.000
SIT, MERKUR KRANJ, d.d., Kranj, Koroška
cesta 1, vložil 31,729.000 SIT, Solkanska
industrija apna, p.o., Nova Gorica, Ulica 9.
korpusa 106, vložila 49,049.000 SIT, TDR-
TRADING, d.o.o., Maribor, Ulica 10. okto-
bra 9, vložil 1,427.000 SIT, zaposleni TDR
METALURGIJA, vložili 75,452.000 SIT,
TOVARNA DUŠIKA RUŠE, metalurško ke-
mična industrija, d.o.o., Ruše, Tovarniška
cesta 51, vložila 2,996.000 SIT, Semenič
Samo, Kidričevo, Kajuhova 7, vložil 1.000
SIT, Šlamberger Boris, Maribor, Ulica hero-
ja Šlandra 27, vložil 1.000 SIT, Ajster Stani-
slava, Limbuš, Hrastje 7, vložila 1.000 SIT,

in Surina Ivica, Maribor, Mesarski prehod
5, vložila 1.000 SIT – vstopili 17. 3. 1998,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oeba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Tomšič Marjeta in direktor Šlam-
berger Boris, razrešena 24. 2. 1998; di-
rektor Vrečko Alojz, imenovan 17. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Hujs Jože, Vi-
rant Darinka in Ozim Stanislav, vstopili 9. 1.
1998.

Rg-205413
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00307 z dne 12. 5. 1998
pri subjektu vpisa SORTIMA, podjetje za
gradbeništvo, inženiring, storitve in tr-
govino, d.o.o., sedež: Ribniška 2, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04021/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5489873
Ustanovitelja: Ademović Gorazd, Lenart,

Lormanje 4, vstopil 15. 4. 1991, in Jeler
Samo, Maribor, Lavričeva ulica 16, vstopil
15. 2. 1998, vložila po 754.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata; Jeler Vida, iz-
stopila 15. 2. 1998.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Jeler Samo, Maribor, Lavričeva ulica
16, imenovan 15. 2. 1998, zastopa družbo
brez omejitev, Jeler Vida, Maribor, Lavriče-
va ulica 16, razrešena 15. 2. 1998 kot di-
rektorica in imenovana za prokuristko, ter
direktor Ademović Gorazd, Lenart, Lorma-
nje 31, imenovan 15. 4. 1991, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 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; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74700 Čiščenje stavb.
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Rg-205414
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00333 z dne 12. 5. 1998
pri subjektu vpisa TES, inženiring in dru-
ge storitve, gradbeništvo in trgovina,
d.o.o., sedež: Gregorčičeva ulica 3,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01153/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5310415
Ustanovitelji: Fabčič Bojan, Maribor, Trg

Dušana Kvedra 11, Juh Emil, Maribor, Uli-
ca Arnolda Tovornika 15, Benčič Borut, Ma-
ribor, Beograjska 16, Matvoz Peter, Mari-
bor, Ulica Staneta Severja 15, in Robič An-
drej, Maribor, Ljubljanska 94, vstopili 7. 11.
1994, ter Brumen Miran, Maribor, Nerato-
va ulica 15a, vstopil 4. 3. 1998 – vložili po
509.346,87 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Brumen Miran, imenovan 4. 3. 1998.

Rg-205416
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00312 z dne 12. 5. 1998
pri subjektu vpisa FIN, proizvodno, stori-
tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Nad izviri 34, 2204 Miklavž na Drav-
skem polju, pod vložno št. 1/03548/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti, tipa zastopnika in akta o
ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5472849
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ferčal Tomaž, Miklavž na Dravskem
polju, Cesta v Dobrovce 14, ki od 20. 2.
1998 zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 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
praši čev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za doma če živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaš čic; 1585 Proizvodnja testenin; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-

izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
nih obliki; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
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; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega ohištva; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 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; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mle čnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-

mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
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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; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posrednišva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orož-
jem in strelivom; pod J 67.13 sme družba
opravljati samo dejavnost zastavljalni in me-
njalnic; pod K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod K 74.14 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-205420
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00242 z dne 11. 5. 1998
pri subjektu vpisa ELKOM-TSN, tovarna
stikalnih naprav, d.o.o., sedež: Šentilj-
ska cesta 49, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00923/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5042046
Ustanovitelj: ARCUS, proizvodno, trgov-

sko in storitveno podjetje, d.o.o., Maribor,
Radvanjska cesta 91, izstop 24. 12. 1997;
Palčec Vladimir, Maribor, Radvanjska 91,
vstop 24. 12. 1997, vložek 680,081.317
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-205423
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01995 z dne 11. 5. 1998
pri subjektu vpisa MAKED, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Na Gaj 66, 2351 Kamnica, Breste-
rica, pod vložno št. 1/08603/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnega deleža, dejavno-
sti, zastopnikov in družbene pogodbe ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5803365
Ustanovitelj: Makuc Edvard, Kamnica,

Bresternica, Na gaj 66, vstop 28. 6. 1993,
vložek 19,437.336 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Makuc Edvin, izstop 1. 10.
1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
kuc Edvin, razrešen 1. 10. 1997; Makuc
Edvard, imenovan 28. 6. 1993, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Pod K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-205425
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02043 z dne 8. 5. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA RADA
ROBIČA LIMBUŠ, p.o., sedež: Limbuška
cesta 62, 2341 Pekre-Limbuš, pod vlož-
no št. 1/00138/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča organiziranje javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda, spre-
membo imena zavoda, imena ustanovitelji-
ce in dejavnosti ter uskladitev vpisa s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5085845
Firma: OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA

LIMBUŠ
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,

Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
31. 3. 1992, vložek 69,337.000 SIT, od-
govornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Wutej Rado, Maribor, Mladinska 41,
imenovan 14. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Ustanoviteljica  odgovarja za obveznosti
zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavo-
du zagotavlja.

Rg-205426
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00087 z dne 8. 5. 1998
pri subjektu vpisa KRUH-PECIVO, pro-
izvodnja, trgovina in storitve, d.d., se-
dež: Ulica Jožice Flander 2, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/00930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5104963
Člani nadzornega sveta: Bohm Olga,

Fras Alojz, Klemenčič Alojz, Šegula Ivan,
Kovačič Peter in Škrabar-Veselko Simona,
izstopili 12. 12. 1997; Edelbaher Maks, To-

polovec-Virant Alenka, Orešič Tomaž, Lu-
keta-Artenjak Jana, Polc-Šopinger Dragica
in Kupnik Mirko, vstopili 12. 12. 1997.

Rg-205428
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01931 z dne 8. 5. 1998
pri subjektu vpisa POGREBNO PODJETJE,
podjetje za opravljanje pogrebne, poko-
pališke dejavnosti in trgovino, Maribor,
d.d., sedež: Linhartova ulica 6, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/00514/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča predložitev
zapisnika skupščine delniške družbe, spre-
membo dejavnosti, članov nadzornega sve-
ta in statuta ter podaljšanje mandata zastop-
niku s temile podatki:

Matična št.: 5067928
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Podrekar Franc, Maribor, Ljubljan-
ska 60, razrešen in ponovno imenovan
17. 9. 1997.

Člani nadzornega sveta: Krajnčič Zlati-
bor, Grapulin Boris, Vračko Rihard in Tor-
nar Jolanka, izstopili 30. 7. 1997; Cussigh
Danica in Lorber Srečko, izstopila in ponov-
no vstopila 30. 7. 1997; Pristovnik Valter,
Černčič Konrad, Kovačič Mihael in Škerbi-
nek Boris, vstopili 30. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1998: 51700
Druga trgovina na debelo.

Vpiše se predložitev zapisnika 1.
skupščine delniške družbe z dne 30. 7.
1997.

Rg-205429
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00613 z dne 11. 5. 1998
pri subjektu vpisa KAREX, trgovina, pro-
izvodnja in inženiring, d.o.o., sedež: Na
soseski 2, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/06458/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, dejav-
nosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5657989
Ustanoviteljica: Karner Henrik, izstop

29. 4. 1998; Karner Mateja, Maribor, Na
soseski 2, vstop 29. 4. 1998, vložek
1,511.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Karner Henrik, razrešen 29. 4. 1998;
direktorica Karner Mateja, imenovana 29. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1998: 18100
Proizvodnja usnjenih oblačil; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
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živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, 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; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63220 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 63230 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem 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; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod J 67.130 sme družba opravljati
samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic;
pod K 74.120 ne sme družba opravljati re-
vizijske dejavnosti; pod K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-205431
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00313 z dne 11. 5. 1998
pri subjektu vpisa SREČKO VOGRIN, trgo-
vina, predstavništvo in zastopništvo,
d.o.o., sedež: Glavni trg 17b, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09115/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, firme, skrajšane firme in dejavnosti,
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5844665
Firma: SREČKO VOGRIN, storitve, tr-

govina, posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SREČKO VOGRIN,

d.o.o.
Sedež: 2311 Hoče, Bohova 50a
Dejavnost, vpisana 11. 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; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo

pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-205433
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00232 z dne 11. 5. 1998
pod št. vložka 1/10406/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270893
Firma: FINLET CELAN IN CO., podjet-

je za računovodsko-knjigovodske stori-
tve, posredništvo, trgovino in proizvod-
njo, d.n.o.

Skrajšana firma: FINLET CELAN IN CO.,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2312 Orehova vas – Hotinja
vas, Prešernova 7

Ustanovitelja: Huhoja Celan Klavdija in
Celan Gorazd, oba iz Orehove vasi-Hotinje
vasi, Prešernova 7, vstopila 30. 1. 1998,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Huhoja Celan Klavdija, imeno-
vana 30. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1998: 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3550
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Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 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;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 6220 Izredni zračni promet;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7123 Dajanje zračnih
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; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod J 67.13 sme družba opravljati sa-
mo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod
K 74.12 sme družba opravljati revizijske de-
javnosti; pod K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-205434
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00458 z dne 11. 5. 1998
pod št. vložka 1/10405/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277839
Firma: GRADINVEST, gradbeništvo in

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Petelin Igor in Petelin Me-

lita, oba iz Maribora, Borštnikova ulica 91,
vstopila 18. 3. 1998, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Petelin Igor, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Petelin Melita, ime-
novana 18. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1998: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih

izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-205437
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00214 z dne 11. 5. 1998
pri subjektu vpisa VIBIS, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Ulica kragujev-
skih žrtev 10, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09652/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, za-
stopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5899486
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pevec Vincenc, razrešen 17. 10.
1997; direktor Delič Danijel, Maribor, Stol-
ni vrh 1, imenovan 18. 10. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 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; 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; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 51230
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovi-
na 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; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 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; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63220 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 63230 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74820 Pakiranje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pod K 74.120 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti.

Rg-205438
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00262 z dne 7. 5. 1998
pod št. vložka 1/10404 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1271113
Firma: ADRIAKER MARIBOR, družba za

trgovino, gradbeništvo, proizvodnjo, po-
sredništvo, gostinstvo in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: ADRIAKER MARIBOR,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Šentiljska ce-
sta 49

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ALLIMEX INT., d.o.o., iz-

voz, uvoz, trgovina na debelo in na drobno
in proizvodnjo, Ljubljana, Riharjeva ulica 2,
vstop 16. 2. 1998, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zgoznik Robert, Maribor, Engelsova
ulica 44, imenovan 16. 2. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 21110 Proizvodnja vlaknin; 21120
Proizvodnja papirja in kartona; 21210 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 21220 Pro-
izvodnja gospodinjskih higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 21240
Proizvodnja tapet; 21250 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 24110
Proizvodnja tehničnih plinov; 24120 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 24130 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih kemi-
kalij; 24140 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij; 24150 Proizvodnja gno-
jil in dušikovih spojin; 24160 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 24170
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki; 24200 Proizvodnja razkužil, pestici-
dov in drugih agrokemičnih izdelkov; 24300
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 24510
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 24620 Pro-
izvodnja sredstev za lepljenje; 24630 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 24640 Proizvodnja
fotografskih kemikalij; 24650 Proizvodnja
neposnetih nosilcev zapisa; 24660 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
24700 Proizvodnja umetnih vlaken; 25110
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 25210 Proizvodnja plošč, folij, 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; 26110 Proizvod-
nja ravnega stekla; 26120 Oblikovanje in
obdelava ravnega stekla; 26130 Proizvod-
nja votlega stekla; 26140 Proizvodnja ste-
klenih vlaken; 26150 Proizvodnja in obliko-
vanje drugih vrst stekla ter tehničnih stekle-
nih izdelkov; 26210 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 26220
Proizvodnja sanitarne keramike; 26230 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 26240 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 26250 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 26260 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 26300 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 26400
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 26510
Proizvodnja cementa; 26520 Proizvodnja
apna; 26530 Proizvodnja mavca; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 26810 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 26820 Proiz-
vodnja drugih nekovinskih mineralnih izdel-

kov; 27210 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2722 0Proizvodnja jeklenih cevi; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stav-
nega pohištva; 28210 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Pro-
izvodnja drugega orodja; 28630 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 36110 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 36120 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 36130 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
36150 Proizvodnja žimnic; 36400 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 36610
Proizvodnja bižuterije; 36620 Proizvodnja
metel in krtač; 36630 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-

lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in to-
aletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
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s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutv-
ijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 De-
javnost hotelov brez restavracije; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 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; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-

mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod J 67.130 sme družba opravljati
samo dejavnost zastavljalnic in menjalnic;
pod K 74.120 ne sme družba opravljati re-
vizijske dejavnosti; pod K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-205440
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01794 z dne 7. 5. 1998
pri subjektu vpisa ŠTAJERSKI AVTO DOM,
d.d., sedež: Tržaška cesta 38, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/00287/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5071674
Osnovni kapital: 109,965.000 SIT.

Rg-205441
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00365 z dne 7. 5. 1998
pod št. vložka 1/10337/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo in pravne posledi-
ce lastninskega preoblikovanja s temile po-
datki:

Matična št.: 1253441
Firma: VETERINARSKA POSTAJA

SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o.
Skrajšana firma: VP SLOVENSKA BIS-

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

govornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Za-

družna ulica 1
Osnovni kapital: 10,767.000 SIT
Ustanovitelji: Rubin Marjan, Loče pri Polj-

čanah, Loče 19, vložil 1,153.000 SIT, Hoh-
ler Janez, Oplotnica, Ugovec 33, vložil
1,154.000 SIT, Pen Gregor, Maribor, Mla-
dinska ulica 21, vložil 1,218.000 SIT, Ber-
lič Verica, Slovenska Bistrica, Ritoznoj 66,
vložila 705.000 SIT, Pavlič Marko, Poljča-
ne, Stanovsko 38, vložil 1,026.000 SIT,
Šoba Terezija, Slovenska Bistrica, Vrhloga
46, vložila 962.000 SIT, Šuntner Leopold,
Zgornja Polskava, Partizanska ulica 29, vlo-
žil 1,281.000 SIT, Šolar Drago, Starše, Zla-
toličje 66, vložil 448.000 SIT, Unuk Marija,
Slovenska Bistrica, Vrhloga 54, vložila
512.000 SIT, Ačko Miran, Zgornja Polska-
va, Bračičeva 11a, vložil 769.000 SIT, To-
polšek Darko, Slovenska Bistrica, Kolod-
vorska 19, vložil 770.000 SIT, in Trajkovič
Dragomir, Maribor, Ulica Vita Kraigherja 16,
vložil 769.000 SIT – vstopili 26. 9. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

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

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen
veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 5121 Trgovina na debelo z

žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8520 Veteri-
narstvo; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Lastninsko preoblikovanje je bilo vpisa-
no na podlagi odločbe Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 01373/02096-1998/IZ z dne 9. 3.
1998.

Rg-205442
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00430 z dne 8. 5. 1998
pri subjektu vpisa TT TEHNIKA, trgovina,
d.o.o., sedež: Pobreška cesta 6a, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02515/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova firme, družbenikov, poslovnega
deleža in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5390834
Sedež: 2000 Maribor, Panonska uli-

ca 30
Ustanovitelj: Bezjak Marjan in Weiss Vil-

lim, izstopila 13. 3. 1998; Stojković Moma,
Maribor, Ulica heroja Nandeta 16, vstopil
30. 3. 1990, vložil 8,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-205444
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00388 z dne 8. 5. 1998
pod št. vložka 1/10357/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1271385
Firma: MAURER A.M., podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAURER A.M., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Loška ulica 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ALPEN-MERKUR-MAUR-

ER, Befestigungsmaterial Handelsgesellsc-
haft m.b.H., Graz 8020 Avstrija, Lazarett-
gurtel 90, vstop 16. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Maurer Markus, St. Radegund pri
Grazu, Avstrija, Rasteleiten 1, 8020, ki za-
stopa družbo brez omejitev, in prokurist Ek-
erl Milan, Orehova vas, Ulica 1. maja 9,
imenovan 16. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1998: 28620
Proizvodnja drugega orodja; 29400 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 29520 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
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45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51180 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51650 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52450 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.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52740 Druga popravila, d.n.; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.

Rg-205446
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00246 z dne 6. 5. 1998
pri subjektu vpisa KIPROMA, podjetje za
projektiranje in gradbeni inženiring,
d.o.o., sedež: Nikova 9, 2230 Lenart v
Slovenskih Goricah, pod vložno
št. 1/07132/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova, družbeni-
kov, poslovnega deleža, naslova družbeni-
ka in zastopnika, dejavnosti in družbene po-
godbe ter uskladitev vpisa s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5689902
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih Go-

ricah, Kraigherjeva 19a
Ustanovitelji: Kidrič Jožef, izstopil 9. 2.

1998; Gašperič Dušan, Maribor, Kajuhova
17, vložil 1,150.725 SIT, in Štuhec Igor,
Sladki vrh 5a, vložil 566.775 SIT – vstopi-
la 27. 5. 1994, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gašperič Dušan, imenovan 27. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin;  45110 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 45120 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-

vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, 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.; 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; 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; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.
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Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen trgovi-
ne z orožjem in strelivom; pod K 74.120 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-205452
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00439 z dne 4. 5. 1998
pod št. vložka 1/10400/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277766
Firma: DAFISTO, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DAFISTO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Frankolovska

ulica 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jezernik Darinka, Mari-

bor, Lenardonova ulica 32, vstop 20. 3.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jezernik Darinka, imenovana
20. 3. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod J 67.13 sme družba opravljati samo
dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod K
74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pod K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-205453
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00429 z dne 4. 5. 1998
pri subjektu vpisa TEHMAR, proizvodnja,
inženiring in trgovina, d.o.o., sedež: Be-
zena 8a, 2342 Ruše, pod vložno
št. 1/09770/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5929679
Sedež: 2000 Maribor, Panonska uli-

ca 30.

Rg-205454
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00427 z dne 4. 5. 1998
pri subjektu vpisa MASE, poslovne stori-
tve in posredništvo, d.o.o., sedež: Beze-
na 8a, 2342 Ruše, pod vložno
št. 1/03654/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo sedeža, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5614767
Sedež: 2000 Maribor, Panonska uli-

ca 30
Pod G 51.18 ne sme družba opravljati

posredništv apri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.

Rg-205456
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00428 z dne 4. 5. 1998
pri subjektu vpisa TELUX, proizvodnja, in-
ženiring in trgovina, d.o.o., sedež: Beze-
na 8a, 2342 Ruše, pod vložno
št. 1/09767/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5929717
Sedež: 2000 Maribor, Panonska uli-

ca 30.

Rg-205459
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00323 z dne 4. 5. 1998
pri subjektu vpisa KARBA, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Cesta proletarskih
brigad 64, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05098/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova de-
javnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5582270
Firma: RKM RADIO KARBA, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: RKM RADIO KARBA,

d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Prežihova uli-

ca 21
Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 2214 Iz-

dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 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
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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; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6420 Tele-
komunikacije; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 85323 Dejavnost do-
brodelnih organizacij;  9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov; pod G 52.488 se dopiše: razen z
orožjem in strelivom; pod J 67.13 sme
družba opravljati samo dejavnost zastav-
ljalnic in menjalnic; pod K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pod
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med mana-
gerji in delavci.

Rg-205463
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02041 z dne 4. 5. 1998
pri subjektu vpisa RONDAL, predelava
barvnih kovin, d.o.o., sedež: Partizanska
38, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/09455/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matina št.: 5888859
Ustanovitelji: Dušej Dragomir, Slovenska

Bistrica, Partizanska ulica 53, Kremavc So-
nja, Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 6,
Vorša Rudolf, Slovenska Bistrica, Tomšiče-
va ulica 14, in Dušej Anja, Slovenska Bistri-
ca, Ribiška 6, vstopili 21. 8. 1996, vložili
po 375.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; Leskovar Franc, izstopil 15. 10.
1997.

Rg-206982
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00531 z dne 1. 6. 1998
pri subjektu vpisa KLOBASA, družba za
prevozniške storitve, trgovino in pro-
izvodnjo, d.o.o., sedež: Zgornje Hoče
49č, 2311 Hoče, pod vložno
št. 1/02023/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5362601
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Klobasa Andreju, ki je bil razre-
šen 14. 4. 1998.

Rg-206984
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01615 z dne 28. 5. 1998
pri subjektu vpisa AQUA SYSTEMS, go-
spodarjenje z vodami, d.o.o., sedež: Pre-
šernova ulica 34/I, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10223/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, poslovnega deleža in akta o usta-
novitvi s temilepodatki:

Matična št.: 1215027
Osnovni kapital: 8,512,371 SIT
Ustanovitelj: SUEZ LYONNAISE DES

EAUX, Nanterre, 92000 Francija, 72 ave
de la Liberte, vstop 6. 8. l997, vložek
8,512.371 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-206987
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00467 z dne 1. 6. 1998
pri subjektu vpisa BOMINEX, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Ulica Kirbiševih 6,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01996/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, družbeni-
ka, dejavnosti, zastopnika in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5361320
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,

Pekel 25
Ustanoviteljica: Bolčevič Mirko in Bolče-

vič Olga, izstopila 18. 2. 1998; Lukačič Dar-
ja, Maribor, Ulica heroja Šlandra 15, vstopi-
la 18. 2. 1998, vložila 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bolčevič Mirko, razrešen 18. 2.
1998; direktorica Lukačič Darja, imenova-
na 18. 2. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 1. 6. 1998: 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 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; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 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,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 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; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 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; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-206988
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00455 z dne 1. 6. 1998
pri subjektu vpisa INSTAL TRADE, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež:
Koroška cesta 14, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/08406/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova fir-
me, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in
akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5771501
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja

Nandeta 37
 Ustanovitelj: Štraus Jože, izstop 27. 2.

1998; Štraus Marjan, Kamnica – Bresterni-
ca, Bresterniška ulica 3, vstop 27. 2. 1998,
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vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štraus Jože, razrešen 27. 2. 1998;
direktor Štraus Marjan, imenovan 27. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 6. 1998: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 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; 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; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.

Rg-207002
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00628 z dne 4. 6. 1998
pod št. vložka 1/10426/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1301128
Firma: RESTAVRACIJE EVERGREEN,

gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: RESTAVRACIJE EVER-

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

govornostjo
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,

Spodnje Dobrenje 41c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: MARSOL, trgovina, go-

stinstvo, gradbeništvo in storitve, d.o.o., Ma-
ribor, Strma ulica 8, vstop 15. 4. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grabner Franc, Maribor, Cesta pro-
letarskih brigad 60, imenovan 15. 4. 1998.

Člani nadzornega sveta: Krajnčič Mar-
ko, Krajnčič Jožica in Šijanec Alja, vstopili
15. 4. 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 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 gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih

predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
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na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 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;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orož-
jem in strelivom; pod J 67.13 sme družba
opravljati samo dejavnost zastavljalnic in me-
njalnic; pod K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod K 74.14 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-207005
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00180 zdne 3. 6. 1998 pri
subjektu vpisa FERLINC, inštalacije v
gradbeništvu, d.o.o., sedež: Miklavčeva
ulica b. št. 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/07194/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova fir-
me, družbenikov, poslovnega deleža, de-
javnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5691427
Firma: FERLINC, družba za storitve,

trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Miklavčeva uli-

ca 7
Ustanovitelja: Ferlinc Bojan, vstopil

7. 12. 1992, in Ferlinc Marjana, vstopila
26. 11. 1997, oba iz Maribora, Markoviče-
va ulica 6, vložila po 1,026.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Ferlinc Marjana, imenovana 26. 11.
1997.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1998: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stav-
nega pohištva; 28210 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 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; 51150 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko

propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod K 74.120 ne sme družba opravlja-
ti revizijske dejavnosti.

Rg-207011
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00391 z dne 2. 6. 1998
pri subjektu vpisa KOMUNALNI BIRO, pod-
jetje za inženiring, d.o.o., sedež: Jadran-
ska 28, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03834/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova družbe, de-
javnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5495709
Sedež: 2000 Maribor, Ljubljanska 9
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 7220

Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
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; 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.

Rg-207012
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01811 z dne 2. 6. 1998
pri subjektu vpisa MARSOL, trgovina, go-
stinstvo, gradbeništvo in storitve, d.o.o.,
sedež: Strma ulica 8, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09901/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5939755
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelj: Krajnčič Marko, Maribor,

Tomanova 5, vstop 25. 3. 1996, vložek
6,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-207013
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00415 z dne 2. 6. 1998
pod št. vložka 1/10421/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277103
Firma: HMEZAD JEKLO, proizvodnja

utopnih odtokov in kovanih izdelkov,
d.o.o.

Skrajšana firma: HMEZAD JEKLO,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2342 Ruše, Pogačnikova 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelj: HMEZAD TRGOVINA,
d.o.o., Žalec, Aškerčeva 4, vstop 9. 2.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Praprotnik Gregor, Ruše, Drevored-
na 27, imenovan 9. 2. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2735
Druga primarna predelava železa, jekla; pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2951 Proizvodnja metalurških stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 40101 Proizvodnja elektri-
ke v HE; 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; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-207014
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00473 z dne 2. 6. 1998 pod št.
vložka 1/10422/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos sedeža iz Okrožnega
sodišča v Ljubljani, spremembo sedeža in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5913438
Firma: OTIS LIFT, d.o.o., projektira-

nje, prodaja, montaža in vzdrževanje dvi-
gal; firma v angl. jeziku: OTIS LIFT Ltd.,
project, sale, installation and...

Skrajšana firma: OTIS LIFT, d.o.o., v
angl. jeziku: OTIS LIFT Ltd.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska
cesta 84

Osnovni kapital: 6,768.521,70 SIT
Ustanovitelj: OTIS S.P.A., Novara,

28100 Italija, Via Gnifetti 72, vstop 11. 9.
1995, vložek 6,768.521,70 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kasper Hubert, Limbuš, Ulica Lacko-
vega odreda 19, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Jager Gerhard, Heili-
genkreuz A 2532, Avstrija, Hofwiese 35,
imenovana 11. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih

delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 4531 Električ-
ne inštalacije; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Pod K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vložno št. 1/26829-00, s sedežem v Ljub-
lani, Stegne 31/1/12.

Rg-207017
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00178 z dne 5. 6. 1998
pri subjektu vpisa ARHITEKTURNI ATEL-
JE, družba za arhitekturo, urbanizem in
trgovino, d.o.o., sedež: Dupleška cesta
21, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02252/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, družbenikov, poslovnega deleža, de-
javnosti, zastopnikov in družbene pogodbe
ter uskladitev vpisa s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5395585
Firma: ARHITEKTURNI ATELJE, pod-

jetje za projektiranje in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ARHITEKTURNI ATE-

LJE, d.o.o.
Ustanovitelj: Reichenberg Bogdan, Ma-

ribor, Dupleška cesta 21, vstop
25. 4. 1990, vložek 1,741.200 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Žnidaršič Ivo, izstop
2. 2. 1998.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Žnidaršič Ivu, ki je bil razrešen
2. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1998: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7230 Ob-
delava podatkov; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;

74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pod K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-207019
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00472 z dne 5. 6. 1998
pri subjektu vpisa KOPIJA, birostoritve, tr-
govina, d.o.o., sedež: Razlagova ulica
29, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03443/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnega deleža, dejavnosti in zastopnika
ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodar-
skih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5459010
Ustanovitelja: Krampl Andrej, vstopil

20. 1. 1994, vložil 901.200 SIT, in Krampl
Margareta, vstopila 18. 3. 1998, vložila
600.800 SIT, oba iz Maribora, Majeričeva
ulica 5, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Krampl Andrej, imenovan 20. 1. 1994,
in Krampl Margareta, imenovana 18. 3.
1998, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 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; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
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diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63120 Skladišče-
nje; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 70100 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93040 Pogrebne storitve.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod J 67.130 sme družba opravljati
samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-207022
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00661 z dne 5. 6. 1998
pod št. vložka 1/10351/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1271083
Firma: BORRLI, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: BORRLI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Dvorakova uli-

ca 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Baloh Boris, Maribor, Dvo-

rakova ulica 1, in Vrečko Karel, Eltham
North 3095, Avstrija, Weidlich road 173,
vstopila 20. 5. 1998, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Baloh Dušica, Maribor, Dvorako-
va ulica 1, imenovana 20. 5. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1998: 36220
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
36610 Proizvodnja bižuterije; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen orožja in
streliva; pod J 67.130 sme družba opravljati
samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

 Rg-207023
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00514 z dne 5. 6. 1998
pri subjektu vpisa PRIMAT-I.Z.T., podjetje
za izvedbo objektov, zastopanje in trgo-
vino, d.o.o., sedež: Industrijska 22, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/08000/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, poslovnih deležev,
dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladi-
tev vpisa s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5745993
Osnovni kapital:11,023.207 SIT
Ustanovitelji: Vedlin Matilda, Maribor, Du-

pleška 254, vložila 3,086.498 SIT, Muratovič
Emin, Ptuj, Arbajterjeva 5, vložil 3,527.426
SIT, in Leskovar Karl, Maribor, Veluščkova
1a, vložil 4,409.283 SIT – vstopili
25. 3. 1993, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1998: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo;  3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5113 Posredništvo
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; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7230 Obdelava podat-
kov; 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; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pod K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-207025
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00721 z dne 8 .6. 1998
pri subjektu vpisa EMPORIO, podjetje za
trgovino, posredništvo in storitve, d.o.o.,
sedež: Limbuško nabrežje 15, 2341 Pe-
kre-Limbuš, pod vložno št. 1/02314/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5382092
Ustanovitelj: Nič Vinko, izstop 17. 1.

1998; Nič Borut, Maribor, Betnavska cesta
57, vstop 17. 1. 1998, vložek 570.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-207026
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00535 z dne 5. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa INVESTA, inženiring in marke-
ting, d.o.o., sedež: Koseskega ulica 34,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/04025/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, naslova firme, naslova druž-
benika in zastopnika, družbenikov, poslov-
nega deleža, dejavnosti in družbene pogod-
be ter uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5496233
Firma: INVESTA, inženiring in storitve,

d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica borcev 1b
Ustanovitelj: Kodrič Branko, Maribor, Ko-

seskega ulica 34, vstop 5. 3. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kodrič Branko, imenovan 5. 3. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
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obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7220 Sve-
tovanje 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; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pod K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-207031
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00282 z dne 8 .6. 1998
pri subjektu vpisa BWL, trgovina, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., sedež: Šarho-
va ulica 19, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10095/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnega deleža, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1121391
Ustanovitelj: Potisk Janez, Maribor, Ljub-

ljanska ulica 7a, vstop 14. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Motaln Marjan, izstop 20. 2. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Motaln Marjan, razrešen 20. 2.
1998; direktor Cafnik Drago, Maribor, Gos-
posvetska cesta 3, imenovan 20. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-207038
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00375 z dne 8. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa FEROL, trgovsko, gostinsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Šentilj
37, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah,
pod vložno št. 1/09121/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnega deleža, dejavnosti, zastop-
nikov, tipa zastopnika in akta o ustanovitvi ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5528615
Ustanovitelji. Ferk Jožef, vstopil

30. 10. 1991, ter Ferk Mitja in Ferk Saška,
vstopila 15. 1. 1998, vsi iz Šentilja v Sloven-
skih Goricah, Šentilj 120b, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ferk
Jožef, razrešen 15. 1. 1998 kot direktor in
imenovan za prokurista, ter direktor Ferk Mit-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev, in proku-
ristka Ferk Saška, imenovana 15. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 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;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in

rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
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belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-

nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 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.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod J 67.13 sme družba opravljati sa-
mo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod
O 92.711 sme družba opravljati samo tiste
igre na srečo, ki se občasno prirejajo v okvi-
ru kulturnega, športnega ali zabavnega pro-
grama prireditelja in kjer skupna vrednost
srečk ne presega 500.000 SIT.

Rg-207040
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00579 z dne 8 .6. 1998
pod št. vložka 1/10393/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277120
Firma: METROFIN MF, tehnološki in-

ženiring, svetovanje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: METROFIN MF, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Špelina 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zavec Danilo, Maribor,

Borštnikova 5, vstop 24. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zavec Danilo, imenovan 24. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8 .6. 1998: 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja druge-
ga orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizivodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 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;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
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Rg-204283

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00069 z dne 20. 4. 1998
pri subjektu vpisa ŠTRUKELJ, Trgovina in
gostinstvo, d.o.o., Selo, sedež: Selo 2a,
5262 Črniče, pod vložno št. 1/03022/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5766532
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Štrukelj Mojca, Črniče, Selo 2a,
imenovana 9. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi

lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7230 Ob-
delava podatkov; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod K 74.12 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

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;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-

no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6411
Javne poštne storitve; 6412 Kurirske stori-
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tve, razen javnih poštnih storitev; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 71401 Iz-
posojanje 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; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-205545

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00038 z dne 6. 5. 1998
pri subjektu vpisa AUTOCOMMERCE,
d.o.o., za notranjo in zunanjo trgovino z
avtomobili in deli Nova Gorica, sedež:
Bevkov trg 6, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03049/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev k družbi
AC-INTERCAR, d.o.o., Ljubljana s temile
podatki:

Matična št.: 5756804
Pripojitev k družbi AC – INTERCAR,

d.o.o., trgovina z avtomobili in deli, vzdrže-
vanje motornih vozil, Ljubljana, Baragova 5,
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
14. 1. 1998.

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

Rg-205592

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00306 z dne 8 .5. 1998
pri subjektu vpisa ZIDGRAD, Splošno
gradbeno podjetje Idrija, d.d., sedež: Voj-
kova 8, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/00179/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta z dne
27. 11. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5075955.

Rg-206925

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00410 z dne 10. 6. 1998
pod št. vložka 1/03823/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1305743
Firma: MLEKARNE SILP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska

13, Rožna dolina
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: S.I.L.P. – SOCIETA

ITALIANA LATTE PASTORIZZATO S.R.L.,
Gorizia, Lungo Isonzo Argentina 73, vstop
22. 4. 1998, vložek 1,050.000 SIT, odgo-

vornost: ne  odgovarja; GODINA – SOCIETA
A RESPONSABILITA LIMITATA, Gorizia, Via
dei Capuccini 1, vstop 22. 4. 1998, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pettarin Franca, Gorizia, Via Carnia
16, imenovan 22. 4. 1998, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Frandolič Robert,
Kobarid, Stresova 13a, imenovan 22. 4.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1998:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih 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; 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; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje.

Rg-208636

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00636 z dne 2. 7. 1998
pri subjektu vpisa ESCARGO, Prevoz in
storitve Batuje, d.o.o., sedež: Batuje 28f,
5262 Črniče, pod vložno št. 1/02759/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in njihovih osnovnih
vlog ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podaki:

Matična št.: 5689210
Ustanovitelji: SMART, Industrija, finance,

investicije Vrtojba, d.o.o., izstop 15. 5.
1996; Jazbec Peter, Šempeter pri Gorici,
Na Pristavi 18, vstop 15. 5. 1996, vložek
700.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Vetrih Ivan, Črniče, Batuje 28d, vstop 15. 5.

1996, vložek 700.500 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Vetrih David, Črniče, Batuje
28f, vstop 1. 12. 1992, vložek 1,599.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 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; 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; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 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; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60240 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-208639

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00488 z dne 6. 7. 1998
pri subjektu vpisa POLPRIM, Poles primar-
na, podjetje za proizvodnjo žaganega
lesa, d.o.o., Kneža, sedež: Kneža 61a,
5216 Most na Soči, pod vložno
št. 1/01594/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:



Stran 340 / Št. 3 / 21. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Matična št.: 5470234
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pav-

šič Rajko, razrešen 30. 6. 1998 kot v.d.
direktorja; direktor Pirjevec Srečko, Črni-
če, Vrtovin 27, imenovan 1. 7. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-208641

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00438 z dne 6. 7.1998 pri
subjektu vpisa PECIVO, Pekarstvo in
slaščičarstvo, d.d., Nova Gorica, sedež:
Rejčeva 26, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/01834/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev zapisnika in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5528038
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1998:

1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje.

Rg-208642

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00489 z dne 7. 7. 1998
pri subjektu vpisa FAAM, d.o.o., Šempeter
pri Gorici, Trgovina in špedicija, sedež:
Padlih borcev 29, 5290 Šempeter, pod
vložno št. 1/01552/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5464765
Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1998:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska 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; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 6022 Storitve taksi-
stov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7482 Pakira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov.

Rg-208646

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00480 z dne 9. 7. 1998
pri subjektu vpisa KOBAL, Projektiranje in
inženiring, d.o.o., sedež: Arkova 22,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/00699/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5411980
Sedež: 5280 Idrija, Mestni trg 11.

Rg-208647

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00481 z dne 9. 7. 1998
pri subjektu vpisa YUROP, Transport, tr-
govina, računovodstvo, Šempeter pri
Gorici, d.o.o., sedež: Bratuževa 7, 5290
Šempeter, pod vložno št. 1/00331/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5292859
Osnovni kapital: 3,229.000 SIT
Ustanoviteljica: Nemec Marjeta, Renče,

Bilje 108, vstop 30. 9. 1989, vložek
3,229.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-208650

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/01100 z dne 13. 7. 1998
pri subjektu vpisa VARNOST, Podjetje za
varovanje premoženja, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Gradnikove brigade 9, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00416/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5174546
Ustanovitelj: VIPA INVEST, Pooblaščena

investicijska družba, d.d., izstop 3. 11.
1997; VIPA INVEST NANOS, Pooblaščena
investicijska družba, d.d., Nova Gorica, Ki-
dričeva 7, vstop 3. 11. 1997, vložek
7,960.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-208652

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00505 z dne 14. 7. 1998
pri subjektu vpisa BOJANA, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino, storitve in uvoz,
d.o.o., Vipava, sedež: Vojana Reharja 3,
5271 Vipava, pod vložno št. 1/01281/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5422507
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Rodman Jurij, Vipava, Titov trg 2, ime-
novan 16. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1998:
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, 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; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 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-
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kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 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.; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-208653

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00500 z dne 14. 7. 1998
pri subjektu vpisa SNIMEX, d.o.o., Medna-
rodna špedicija MMP Vrtojba, sedež:
MMP Vrtojba, 5290 Šempeter, pod vlož-
no št. 1/01510/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5457203
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1998:

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-208654

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00502 z dne 14. 7. 1998
pri subjektu vpisa ALMAPEK, d.o.o., Trgo-
vina in servis Spodnja Idrija, sedež: Slo-
venska c. 13, 5281 Spodnja Idrija, pod
vložno št. 1/03433/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5843979
Firma: ALMAPEK, d.o.o., Trgovina in

servis, Idrija
Skrajšana firma: ALMAPEK, d.o.o.
Sedež: 5280 Idrija, Lapajnetova 31.

Rg-208655

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00503 z dne 14. 7. 1998
pri subjektu vpisa KONTIST JELKA,
MARINKA, KATARINA, Podjetje za stori-
tveno dejavnost, d.n.o., Idrija, sedež: Voj-
kova 2, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/03491/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5897874
Sedež: 5280 Idrija, Gorska pot 41.

Rg-208656

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00455 z dne 14. 7. 1998
pri subjektu vpisa VARNOST, Podjetje za
varovanje premoženja, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Gradnikove brigade 9, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00416/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5174546
Ustanovitelja: Bone Marijo, izstop 12. 5.

1998; VIPA INVEST NANOS, Pooblaščena
investicijska družba, d.d., Nova Gorica, iz-
stop 20. 1. 1998; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, izstop

20. 1. 1998; Slovenski odškodninski sklad,
izstop 20. 1. 1998; Ninkovič Dragan, iz-
stop 3. 6. 1998; INTERTRONICS, Alarm-
novarnostni sistemi, d.o.o., Nova Gorica,
Nova Gorica, Gradnikove brigade 9, vstop
20. 1. 1998, vložek 15,900.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Ipavec Egon, No-
va Gorica, Vinka Vodopivca 69, vstop
15. 10. 1994, vložek 1,420.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1998:
2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 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; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
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; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
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kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
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; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74/60 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje, je dovolje-
no samo varovanje.

Rg-208657

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00476 z dne 14. 7. 1998
pri subjektu vpisa MLINOTEST, živilska in-
dustrija, d.d., sedež: Tovarniška ulica 14,
5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00069/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupšči-
ne, spremembo dejavnosti, pooblastil za-
stopnikov, spremembo statuta z dne 30. 6.
1998 in predložitev prečiščenega besedila
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5132061
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član

uprave Nabergoj David, Ajdovščina, Ivana
Kosovela 9, razrešen 30. 6. 1998 in ime-
novan za predsednika uprave, ki zastopa
družbo samostojno, brez omejitev; član
uprave Kalin Emil, Nova Gorica, Cankarjeva
24, razrešen 30. 6. 1998 in ponovno ime-
novan za člana uprave, ki zastopa družbo
samostojno, brez omejitev; član uprave Ši-
nigoj Miloš, Nova Gorica, Vipavska c. 65,
Rožna dolina, razrešen 30. 6. 1998 in po-
novno imenovan za člana uprave, ki zastopa
družbo samostojno, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1998:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 2030 Stavbno mizarstvo; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 4010 Oskrba z elektriko;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-

ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 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 do-
datno opremo za motorna vozila; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 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; 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 zunaj
prodajaln; 5274 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;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic.

Rg-208660

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00491 z dne 15. 7. 1998
pod št. vložka 1/03834/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1317008
Firma: DEMAC, Proizvodnja-trgovi-

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

govornostjo
Sedež: 5291 Miren, Orehovlje 2a

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: De Marchi Cristian, Pae-

se, Via Postumia 88, vstop 3. 7. 1998, vlo-
žek 1,575.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Eleršič Dean, Renče, Merljaki 17a,
vstop 3. 7. 1998, vložek 525.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Elersič Dean, imenovan 3. 7. 1998,
za pravne posle v vrednosti nad 200.000
SIT mora imeti soglasje skupščine; proku-
rist De Marchi Cristian, imenovan 3. 7.
1998; prokurist De Marchi Giancarlo, Pae-
se, Via Postumia 88, imenovan 3. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 15. 7. 1998:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
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 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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5551 Sto-
ritve menz; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
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sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 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.; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9111 Dejavnost poslov-
nih in delodajalskih združenj.

Rg-208661

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00458 z dne 15. 7. 1998
pri subjektu vpisa BC 2222, Reklamira-
nje, servisiranje in svetovanje, d.o.o., Bo-
vec, sedež: Mala vas št. 73, 5230 Bo-
vec, pod vložno št. 1/02677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala družbe, izstop družbenika
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5682754
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kravanja Vojko, Bovec,

Kal, Koritnica 15a, vstop 1. 4. 1992, vlo-
žek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Šturm Milan, Kobarid, Libušnje 9,
vstop 1. 4. 1992, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Mlekuž Žarko
Anton, izstop 12. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 15. 7. 1998:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-

jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6420 Telekomunikacije;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost.

Rg-208662

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00486 z dne 16. 7. 1998
pod št. vložka 1/03835/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1316966
Firma: AS AN, Trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska

cesta 13
 Osnovni kapital: 2,928.000 SIT
Ustanoviteljica: Krt Andreja, Štanjel, Hru-

ševica 10, vstop 1. 7. 1998, vložek
2,928.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Krt Andreja, imenovana 1. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1998:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in karto-
na ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-

tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 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; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovi-
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na na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 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; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 6720 Po-
možne dejavnosti v zavarovalništvu in pokoj-
ninskih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih 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;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9900 Eksteri-
torialne organizacije in združenja.

Rg-208663

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00499 z dne 16. 7. 1998
pod št. vložka 1/03836/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1316974
Firma: DELTACOM, d.o.o., Nova Gori-

ca, informacijski inženiring
Skrajšana firma: DELTACOM, d.o.o.,

Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Erjavčeva

20
Osnovni kapital: 2,864.000 SIT
Ustanovitelj: Ličen Robert, Branik, Pre-

serje 93, vstop 11. 6. 1998, vložek
2,864.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ličen Robert, imenovan 11. 6. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1998:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-208664

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00427 z dne 16. 7. 1998
pri subjektu vpisa IMPULZ, Podjetje za sto-
ritve in zastopstva, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Gradnikove brigade 33, 5000 No-

va Gorica, pod vložno št. 1/01567/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5471311
Sedež: 5000 Nova Gorica, Krom-

berška 12.

Rg-208666

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00432 z dne 17. 7. 1998
pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE
KOMUNALNA ENERGETIKA, Nova Gori-
ca, d.o.o., sedež: Sedejeva 7, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/00218/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje s te-
mile podatki:

Matična št.: 5231787
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Rolih Zlatko, razrešen 12. 5. 1998
kot v.d. direktorja; direktor Mozetič Gojmir,
Nova Gorica, Ivana Regenta 63, imenovan
21. 5. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-208669

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00516 z dne 20. 7. 1998
pri subjektu vpisa KONTIST JELKA,
MARINKA, KATARINA, Podjetje za stori-
tveno dejavnost, d.n.o., Idrija, sedež:
Gorska pot 41, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/03491/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5897874
Ustanoviteljica: Zamolo Marinka, izstop

15. 7. 1998; Lapajne Zdravka, Spodnja Idri-
ja, Mladinska 10, vstop 15. 7. 1998, vlo-
žek 30.000 SIT, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem.

Rg-208670

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00515 z dne 20. 7. 1998
pri subjektu vpisa ALMAPEK, d.o.o., Trgo-
vina in servis, Idrija, sedež: Lapajnetova
31, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/03433/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravo sklepa opr. št. Srg
502/98 z dne 14. 7.1 998 – uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5843979
Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1998:

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; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 3 / 21. 1. 1999 / Stran 345

Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 60211 Mestni in primestni potniški pro-
met na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 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.

Rg-208673

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00483 z dne 29. 7. 1998
pod št. vložka 1/03837/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1304348
Firma: MONT BLANC, Proizvodno in

trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MONT BLANC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5271 Vipava, Dolga Poljana 30
 Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Česnik Drago, Kranj, Re-

ševa 10a, vstop 8 .6. 1998, vložek
210.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Česnik Uroš, Kranj, Reševa 10a, vstop 8. 6.
1998, vložek 1,890.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Česnik Uroš, imenovan 8. 6. 1998;
Česnik Drago, imenovan 8. 6. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev kot pomočnik di-
rektorja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1998:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-

nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 40101 Proizvodnja
elektrike v HE; 40104 Prenos elektrike;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-

govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
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; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
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Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 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 na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73104
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201 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
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 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 de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-208674

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00535 z dne 31. 7. 1998
pri subjektu vpisa ESPRESSO COFFEE, Di-
stribucija pijač, d.o.o., sedež: Bratuževa
13a, 5290 Šempeter pri Gorici, pod vlož-
no št. 1/03800/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 1277235
Vpiše se sprememba družbene pogod-

be in sicer tako, da se za člen III doda nov
člen IIIa.

Rg-208675

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00534 z dne 31. 7. 1998
pri subjektu vpisa COLOMBO, Uvoz in iz-
voz, d.o.o., sedež: Bratuževa št. 13c,
5290 Šempter pri Gorici, pod vložno
št. 1/02293/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5597404
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

Bratuževa št. 13a.
Vpiše se sprememba družbene pogod-

be in sicer tako, da se za členom 9 doda
nov člen 9a.

Rg-208676

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00400 z dne 31. 7. 1998
pri subjektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA VIPAVA, p.o., sedež: Titov trg
15, 5271 Vipava, pod vložno
št. 1/00204/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5214246
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Plahuta Katarina, razrešena
31. 12. 1997; direktorica Čuk Božislava,
Ajdovščina, Čebejeva 22, imenovana 4. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-208677

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00523 z dne 3. 8. 1998
pod št. vložka 1/03839/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1317466
Firma: HALILI & CO, Gradbeništvo, d.n..o.
Skrajšana firma: HALILI & CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kosovelo-

va 2a
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Halilaj Zenun, in Halili Al-

fred, oba Republika Albanija, Llodomeri-
ce-Bulqize, vstopila 21. 7. 1998, vložila po
10.000 SIT, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Halilaj Zenun, imenovan 21. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Halili Alfred, imenovan 21. 7. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 8. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;

4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
nega materiala; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-208678

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00578 z dne 13. 8. 1998
pri subjektu vpisa AARON CIGOJ IN
OSTALI,  Trgovina in storitve, d.n.o., Mi-
ren 213, Miren, sedež: Miren 213, 5291
Miren, pod vložno št. 1/03210/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme ter razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5786983
Firma: AARON CIGOJ IN OSTALI, Tr-

govina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: AARON Cigoj in osta-

li, d.n.o.
Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 1998:

2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane sto-
ritve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6323 Druge pomožne dejav-
nosti v zračnem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
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posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prire-
ditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-208680

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00545 z dne 18. 8. 1998
pri subjektu vpisa EPRO, Elektro inženi-
ring, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Vilharje-
va 41a, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00555/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo zastopnika in spremem-
bo imena ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5311691
Sedež: 5270 Ajdovščina, Vilharjeva 45
Ustanovitelj: Štokelj Jožef, Ajdovščina, Vil-

harjeva 45, vstop 12. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Štokelj Jožef, imenovan
12. 12. 1989, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Štokelj David, Ajdovščina, Vil-
harjeva 45, imenovan 16. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valja-
nje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov

iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, 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 kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 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.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in

opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
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spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 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.; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-208683

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00542 z dne 18. 8. 1998
pod št. vložka 1/03841/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1317474
Firma: FLAMINGO INŽENIRING, Raču-

nalniški in gradbeni, d.o.o.
Skrajšana firma: FLAMINGO

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Tolmin-

skih puntarjev 18
 Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Mamič Marinko, Nova Go-

rica, Tolminskih puntarjev 18, vstop 16. 7.
1998, vložek 550.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Mamič Zofija, Nova Gorica,
Tolminskih puntarjev 18, vstop 16. 7. 1998,
vložek 550.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Mamič Tomislav, Nova Gorica, Tol-
minskih puntarjev 18, vstop 16. 7. 1998,
vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mamič Tomislav, imenovan 16. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s

tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili 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 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
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; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaroval-
ništvu in pokojninskih skladih; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-

ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve.

Rg-208684

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00581 z dne 18. 8. 1998
pri subjektu vpisa OSTRŽEK, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Podraga, sedež: Podraga 68, 5272 Pod-
nanos, pod vložno št. 1/02802/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo akta o ustanovitvi z dne 6. 8. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5710910
Firma: OSTRŽEK, Podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OSTRŽEK, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,041.205 SIT
Ustanovitelj: Curk Sandi, Ajdovščina, IV.

prekomorske 6, vstop 12. 1. 1993, vložek
5,041.205 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1998:
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in sloja-
stega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 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; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
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skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me 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.

Rg-208687

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01688 z dne 19. 8. 1998
pri subjektu vpisa TOTH, Gradbena ope-
rativa, Nova Gorica, d.o.o., sedež: Delpi-
nova 13, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/01813/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev akta in kapitala z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, skrajšane firme in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5521238
Firma: TOTH, Gradbena operativa,

d.o.o.
Skrajšana firma: TOTH, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.149 SIT
Ustanovitelj: Toth Endre, Senta, Muška-

tirevičeva 22, vstop 5. 9. 1991, vložek
1,508.149 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Toth Endre, razrešen 25. 7. 1994
kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev; prokurist-
ka Bizjak Neva, Volčja Draga, Vogrsko 85,
imenovana 25. 7. 1994.

Rg-208688

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00473 z dne 19. 8. 1998
pri subjektu vpisa VIPA, družba za finanč-
no poslovanje in razvoj, d.d., Nova Gori-
ca, sedež: Kidričeva 7, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/00408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5298318
Člani nadzornega sveta: Željan Majda in

Erzetič Andrej, oba izstopila 22. 6. 1998
ter Željan Majda in Školaris Milena, vstopili
22. 6. 1998.

Rg-208689

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00456 z dne 19. 8. 1998
pri subjektu vpisa AVTOSERVIS GORICA,
Servisne storitve, trgovina, tehnični pre-
gledi, d.d., sedež: Vojkova 49, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/00526/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča predloži-
tev zapisnika skupščine, spremembo statu-
ta z dne 23. 6. 1998 in razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5238803
Dejavnost, vpisana dne 19. 8.1998:

3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5274 Druga popravila, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-208692

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00544 z dne 20. 8. 1998
pri subjektu vpisa IMP, Tovarna instalacij-
ske opreme, d.d., Idrija, sedež: Vojkova
4, 5280 Idrija, pod vložno št. 1/00212/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
ložitev zapisnika skupščine in spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5078105
Član nadzornega sveta: Velikajne Jože,

vstop 12. 6. 1998.

Rg-208695

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00443 z dne 20. 8. 1998
pri subjektu vpisa MARKLES, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in inženiring,
d.o.o., Plužnje 39, Cerkno, sedež: Pluž-
nje 39, 5282 Cerkno, pod vložno
št. 1/00802/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5344999
Ustanovitelj: Zajc Anica Margerita, izstop

19. 11. 1997; MARKLES, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o., Pluž-
nje 39, Cerkno, vstop 19. 11. 1997, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregni-
ranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-

močkov in igrač; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
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mično in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-208700

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00589 z dne 21. 8. 1998
pri subjektu vpisa SINTRA, Servis, trgovi-
na in vzdrževanje, d.o.o., Ajdovščina, se-
dež: Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
pod vložno št. 1/03700/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 1197347
Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1998:

2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 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; 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; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-208699

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00436 z dne 21. 8. 1998
pri subjektu vpisa SOČA, Vodnogospodar-
sko podjetje, p.o., Nova Gorica, sedež:
Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00135/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5151490
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Harej Jožef, Dornberk, Prešernova
26, razrešen 9. 5. 1998 ter dne 10. 5.
1998 imenovan za v.d. direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-208702

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00520 z dne 25. 8. 1998
pri subjektu vpisa HIT, hoteli, igralnice,
turizem, d.d., Nova Gorica, sedež: Delpi-

nova 7a, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00224/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
in spremembo članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5232058
Člani nadzornega sveta: Trošt Niko, Vuk

Janez, Fajs Mateja Tamara in Humar Aljoša,
vsi izstopili 15. 7. 1998 ter Lapajne Igor,
Tomažič Suzana, Brezigar Branko, Furlan
Aleš, Špacapan Črtomir, Madon Zoran in
Biščak Bogdan, vstopili 15. 7. 1998.

Rg-208704

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00381 z dne 27. 8. 1998
pri subjektu vpisa AIDI, Podjetje za trgovi-
no, zastopanje in storitve, d.o.o., Bovec,
sedež: Industrijska 2, 5230 Bovec, pod
vložno št. 1/02967/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanovitelja in spremembo poob-
lastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5743630
Osnovni kapital: 18,601.796,75 SIT
Ustanovitelji: Silič Ivo, Tolmin, Zatolmin

64d, vložek, 4,650.472,60 SIT, Matijaševič
Ivan, Šempeter, Franca Baliča 15, vložek
1,548.643,65 SIT, Kos Adrijana, Nova Gori-
ca, Gradnikove brigade 51, vložek
1,548.643,65 SIT, Zadel Dolores, Nova Go-
rica, Šolska 48, vložek 1,548.643,65 SIT,
vstopili 24. 3. 1993, odgovornost: ne  od-
govarjajo; Božič Irena, Renče, Bilje 92a, vlo-
žek 279.028,30 SIT, Bavdaž Jolanda, Sol-
kan, Med ogradami 46, vložek 279.028,30
SIT, Vrtovec Anka, Volčja Draga, Bukovica
35, vložek 279.028,30 SIT, Kristančič Da-
rinka, Dobrovo, Plešivo 18, vložek
279.028,30 SIT, Pečenko Tanja, Črniče,
Batuje 24, vložek 279.028,30 SIT, Kos
Alojz, Dobrovo, Medana 39, vložek
279.028,30 SIT, Mišigoj Aleš, Dobrovo, Ko-
zana 8, vložek 93,018,40 SIT, Plesničar
Ivan, Trnovo, Voglarji 49, vložek 93,018,40
SIT, Žetko Bogomila, Nova Gorica, Cesta
25. junija 2, vložek 93,018,40 SIT, Žnidar-
čič Karmen, Dobrovo, Nozno 9, vložek
93,018,40 SIT, Rovtar Andreina, Volčja Dra-
ga, Bukovica 78, vložek 93,018,40 SIT, Sta-
količ Vislava, Kojsko, Podsabotin 12, vložek
93,018,40 SIT, Gabrijelčič Jožica, Anhovo,
Ložice 49, vložek 93,018,40 SIT, Sivec Ne-
venka, Anhovo, Ulica talcev 10, Deskle, vlo-
žek 93,018,40 SIT, Hadalin Zorana, Nova
Gorica, Cankarjeva 36, vložek 93,018,40
SIT, Locatelli Andrea, Nova Gorica, Bratov
Hvalič 22, vložek 93,018,40 SIT, Bavdaž
Silva, Kojsko, Vrhovlje 17, vložek 93,018,40
SIT, Mozetič Damjana, Renče, Bilje 163,
vložek 93,018,40 SIT, Mavrič Ana, Dorn-
berk, Zalošče 30a, vložek 93,018,40 SIT,
Zupanc Ivanka, Nova Gorica, Bratov Hvalič
23, vložek 93,018,40 SIT, Lisjak Liljana, No-
va Gorica, Gradnikove brigade 51, vložek
93,018,40 SIT, Podgornik Milan, Trnovo pri
Gorici, Trnovo 44, vložek 93,018,40 SIT,
Stibilj Bogdana, Nova Gorica, Rutarjeva 7,

vložek 93,018,40 SIT, Čehovin Julijana, No-
va Gorica, Kidričeva 16, vložek 93,018,40
SIT, Škibin Marjana, Nova Gorica, Cankarje-
va 14, vložek 93,018,40 SIT, Jerončič Zden-
ka, Kanal, Kostanjevica 12, vložek
93,018,40 SIT, Mermolja Suzana, Šempe-
ter pri Gorici, Ul. 9. septembra 185, vložek
93,018,40 SIT, Polanc Mojca, Ajdovščina,
Predmeja 56a, vložek 93,018,40 SIT, Ko-
šuta Mirjam, Tolmin, Zatolmin 64d, vložek
93,018,40 SIT, Gorkič Aleksander, Šempe-
ter pri Gorici, Ul. 9. septembra 125, vložek
930.094,40 SIT, Gorkič Stojan, Nova Gori-
ca, Cankarjeva 52, vložek 930.094,40 SIT,
Kelc-Gregorčič Dragica, Nova Gorica, Pod
Gabrijelom 2h, vložek 469.589,40 SIT, IDEA
ITALIA S.R.L., Campoformido, Viale delle Ro-
se 31, vložek 3,162.022 SIT, vstopili 25. 11.
1994, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kos Adrijana, razrešena 25. 11.
1994 kot v.d. direktorice in ponovno ime-
novana za direktorico, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-208705

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00453 z dne 27. 8. 1998
pri subjektu vpisa JESENKO, Avdio & vi-
deo, d.o.o., Spodnja Idrija, sedež: Mla-
dinska 12, 5281 Spodnja Idrija, pod vlož-
no št. 1/01052/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5408822
Ustanovitelj: Jesenko Erika, izstop 19. 12.

1997; Jesenko Darko, Spodnja Idrija, Spod-
nja Idrija 158, vstop 12. 2. 1990, vložek
5,887.962 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-208706

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00588 z dne 31. 8. 1998 pri
subjektu vpisa TEA, Podjetje za trgovino,
proizvodnjo in računalniški inženiring Vr-
tojba, d.o.o., sedež: Krožna 10, Vrtojba,
5290 Šempeter pod vložno
št. 1/00485/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje, razširitev dejavnosti in spremem-
bo imena ustanoviteljice s temile podatki:

Matična št.: 5309662
Ustanoviteljica: Koglot Frančiška, Šem-

peter pri Gorici, Krožna cesta 10, Vrtojba,
vstop 12. 12. 1989, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Koglot Frančiška, imenovana
12. 12. 1989, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Koglot Bojan, Šempeter pri
Gorici, Krožna cesta 10, Vrtojba, imenovan
11. 8. 1998; prokuristka Koglot Mateja,
Šempeter pri Gorici, Krožna cesta 10, Vr-
tojba, imenovana 11. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 31. 8. 1998:
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
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izvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih
potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 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; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdel-
ki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
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s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno 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 proda-
jaln; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;

74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-208707

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00463 z dne 31. 8. 1998
pri subjektu vpisa DUKAVTO, trgovina,
d.o.o., Vipava, sedež: Gradiška 9, 5271
Vipava, pod vložno št. 1/01925/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5559251
Firma: PANAVTO, trgovina, d.o.o., Vi-

pava
Skrajšana firma: PANAVTO, d.o.o., Vr-

tojba.

Rg-208708

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00587 z dne 27. 8. 1998 pri
subjektu vpisa HIT, hoteli, igralnice, turi-
zem, d.d., Nova Gorica, sedež: Delpinova
7a, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00224/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča člana nadzornega sveta in spremem-
bo pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5232058
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pred-

sednik uprave Križman Silvan, Šempeter pri
Gorici, Ivana Suliča 10b, razrešen 15. 7.
1998 kot začasni predsednik uprave ter dne
31. 7. 1998 imenovan za predsednika upra-
ve, ki zastopa družbo brez omejitev.

Član nadzornega sveta: Vuk Janez, vstop
23. 7. 1998.
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