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Uradne objave
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Republike Slovenije

Sodni register

CELJE

Rg-209601
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00520 z dne 12. 6. 1998 pri
subjektu vpisa DOM UPOKOJENCEV
POLZELA, p.o., sedež: Polzela 18, 3313
Polzela, pod vložno št. 1/00120/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, družbenika in zastopnika, spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
socialnem varstvu s temile podatki:

Matična št.: 5055903000
Firma: DOM UPOKOJENCEV POLZELA
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop
6. 5. 1993, odgovornost: ostalo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo za-
stopnicam Naraks Herti, Vanovšek Marjeti in
Mikek Zofiji, ki so bile razrešene 26. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1998: 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 8512
Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 85311
Dejavnost domov za starejše; 85324 Druge
socialne dejavnosti; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-209602
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00377 z dne 15. 6. 1998 pri
subjektu vpisa REMONT, obrtno gradbe-
no podjetje, d.d., sedež: Oblakova 32,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00012/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5066816
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čuček Drago, razrešen 7. 3. 1997;
direktor Amon Bogomir, Celje, Babno 25,
imenovan 7. 3. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-209603
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01436 z dne 15. 6. 1998 pri

subjektu vpisa DOM UPOKOJENCEV
POLZELA, sedež: Polzela 18, 3313 Pol-
zela, pod vložno št. 1/00120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnice s temile podatki:

Matična št.: 5055903000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jurjovec Martina, razrešena
31. 12. 1997; direktorica Povše Marinka,
Polzela 158c, imenovana 1. 1. 1998, za-
stopa dom brez omejitev.

Rg-209604
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00267 z dne 12. 6. 1998 pri
subjektu vpisa DOM ZA VARSTVO
ODRASLIH VELENJE, p.o., sedež: Kidri-
čeva 23, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/00448/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in družbenice
ter uskladitev z zakonom o socialnem
varstvu s temile podatki:

Matična št.: 5057167
Firma: DOM ZA VARSTVO ODRASLIH

VELENJE
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop
6. 5. 1993, odgovornost: ostalo.

Rg-209605
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00226 z dne 10. 6. 1998 pri
subjektu vpisa AVTOTEHNIKA, Trgovsko
in proizvodno podjetje, Celje, d.d., se-
dež: Bežigrajska 13, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/00607/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5004144
Člana nadzornega sveta: Oset Boštjan in

Salobir David, izstopila 25. 11. 1996; Oset
Branko in Drozg Ivan, vstopila 25. 11. 1996.

Rg-209606
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04010 z dne 2. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa RIN GRADBENI INŽENIRING,
d.o.o., Žalec, Roševa ulica 8, sedež: Ro-
ševa ulica 8, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/02656/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, spremembo
pri družbeniku, spremembo dejavnosti in za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in preoblikovanje iz d.o.o.
v k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5644402
Firma: RIN – ROJNIK MARTIN, Grad-

beni inženiring, k.d., Roševa 8, Žalec
Skrajšana firma: RIN – ROJNIK

MARTIN, k.d., Žalec

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 3310 Žalec, Roševa 8
Ustanovitelj: Rojnik Martin, Žalec, Roše-

va 8, izstopil iz d.o.o. in vstopil v k.d. 2. 6.
1998, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Roj-
nik Martin, razrešen 10. 12. 1994 kot di-
rektor in imenovan za družbenika, ki zasto-
pa družbo brez omejitev kot komplementar.

Dejavnost se razširi še za: trgovino na
debelo in drobno živilskih in neživilskih pro-
izvodov vseh trgovskih strok.

Dejavnost družbe se odslej glasi: grad-
beni inženiring; trgovina na debelo in drob-
no živilskih in neživilskih proizvodov vseh
trgovskih strok.

Rg-209607
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 93/02028 z dne 3. 6. 1998 pri
subjektu vpisa SM TRGOVINA, trgovsko
podjetje, storitve, d.o.o., Žalec, Šlan-
drov trg 35, sedež: Šlandrov trg 35,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/05734/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.d., spremembo fir-
me in zastopnika, povečanje osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah ter člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5778212
Firma: SM TRGOVINA, trgovina na de-

belo in drobno, storitve, d.d.
Skrajšana firma: SM TRGOVINA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 84,062.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čemažar Robert, razrešen 18. 5.
1994; direktorica Kolmančič Nika, Griže,
Migojnice 88, imenovana 18. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Čemažar Ro-
bert, Rojnik-Cokan Anica in Delakorda Jo-
že, vstopili 18. 5. 1994.

Rg-209608
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01449 z dne 2. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa SPEKTER, podjetje za zunanjo
in notranjo trgovino, Savinjska cesta 79,
Žalec, d.o.o., sedež: Savinjska cesta 79,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/01373/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5343682
Firma: SPEKTER, podjetje za zunanjo

in notranjo trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: SPEKTER, d.o.o.



Stran 450 / Št. 5 / 28. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Sedež: 3310 Žalec, Ložnica pri Žalcu
52a

Osnovni kapital: 15,089.000 SIT
Ustanovitelj: Pirh Drago, Žalec, Savinj-

ska cesta 79, vstop 30. 3. 1990, vložek
15,089,000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 5. 1996.

Rg-209611
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00106 z dne 17. 6. 1998 pri
subjektu vpisa PROFESSIONAL, NERAT-
RISTIČ-JERIČEK, trgovina, servis in pro-
izvodnja, d.n.o., Celje, Ljubljanska 16,
sedež: Ljubljanska 16, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/05606/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5311659
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1998: 2852

Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 1. 1997.

Rg-209612
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00261 z dne 17. 6. 1998 pri
subjektu vpisa SIDERTECH, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., sedež: Šlandrov trg
20, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/06806/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, družbe-
nikov, zastopnika ter družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5904943
Ustanoviteljica: Jesih Aleš, izstop 26. 2.

1998; Nanut Sonia, Gorica, Via 3 Ca-
valleggeri di lodi, vstop 30. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jesih Aleš, razrešen 26. 2. 1998;
direktor Drobne Igor, Žalec, Župančičeva
ulica 12, imenovan 26. 2. 1998, zastopa
družbo z omejitvijo, da je dolžan za vsako
sklenitev posla nad 10,000.000 SIT pred-
hodno pridobiti pisno soglasje ustanovitelji-
ce.

Dejavnost, izbrisana 17. 6. 1998: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1998: 25811
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 6. 1998.

Rg-209613
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00781 z dne 16. 6. 1998 pod
št. vložka 1/06806/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Kranju,
spremembo sedeža družbe in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5904943
Firma: SIDERTECH, proizvodnja in tr-

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

govornostjo
Sedež: 3310 Žalec, Šlandrov trg 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jesih Aleš, Ljubljana, Su-

hadolčanova 17, vložil 765.000 SIT, in Na-
nut Sonia, Gorica, Via 3 Cavalleggeri di lo-
di, vložila 735.000 SIT – vstopila 30. 5.
1995, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jesih Aleš, imenovan 30. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske

opreme, ladij, letal; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 6. 1997.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod št.
reg. vl. 1/5592/00.

Rg-209617
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00356 z dne 30. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ALPEKS, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Celje, Mariborska cesta 1c,
sedež: Mariborska cesta 1c, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/01133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5318823
Ustanoviteljica: Tilinger Pavel, izstop

26. 2. 1997; Tilinger Borislava, Celje, Ul.
Zofke Kvedrove 16, vstop 26. 2. 1997, vlo-
žek 9,098.500 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tilinger Pavel, razrešen 24. 3. 1997;
direktorica Tilinger Borislava, imenovana
24. 3. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 3. 1997.

Rg-209620
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00932 z dne 24. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ARTES, računalniška avto-
matizacija tehnoloških sistemov, d.o.o.,
Velenje, Efenkova 61, sedež: Efenkova
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61, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/04356/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
zastopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5627559
Ustanovitelja: Ćorović Vladimir in Tepej

Stane, izstopila 17. 11. 1997; Budnjo En-
ver, Sarajevo, Đerdapska 128, vložil
1,551.185,15 SIT, in Radjen Aleksander,
Sarajevo, Lovčenska 51, vložil 15.666,15
SIT – vstopila 28. 5. 1992, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Mitrovič Gabrijela, Velenje, Stan-
tetova ulica 19, imenovana 15. 4. 1994,
zastopa družbo omejeno, saj mora imeti za
vsak sklep soglasje prokurista, in prokurist
Budnjo Enver, imenovan 28. 5. 1992.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2923 Proizvod-
nja hladilnih 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 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-

lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami

in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 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; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
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dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 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.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Opomba: – pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov; – pri dejavno-
sti J 67.13 le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; – pri dejavnosti K 74.12 vse, razen
revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 12. 1997.

Rg-209622

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/00861 z dne 24. 6. 1998 pri subjektu
vpisa LESNINA LGM, Prodajni center Le-
vec, d.o.o., sedež: Levec 18, 3301 Petrov-
če, pod vložno št. 1/04511/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5649951
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hrušovar Franc, razrešen 14. 4.
1996; direktor Dečko Robert, Velenje, Ker-
snikova 12, imenovan 14. 4. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-209624
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 97/00138 z dne 15. 6. 1998 pri subjektu
vpisa CHERYN, Podjetje za izvajalski in pro-
jektantski inženiring, d.o.o., Frankolovo,
sedež: Podgorje pod Čerinom 5, 3213
Frankolovo, pod vložno št. 1/03094/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5521122
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 3002 Proizvodnja računalni-

kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 40101 Proizvodnja elektrike v
HE; 40103 Druga proizvodnja elektrike;
40104 Prenos elektrike; 40105 Distribuci-
ja elektrike; 4531 Električne inštalacije;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
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;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 1. 1997.

Rg-209626
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 97/00087 z dne 17. 6. 1998 pri subjektu
vpisa SEA DREAM – podjetje za predelavo
plastičnih mas, inženiring in trgovino,
d.o.o., Celje, sedež: Milčinskega 13, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in

uskladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti ter spremembo akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5612888
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1998: 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; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2852 Splošna mehanična dela;
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; 3512 Proizvodnja in popravi-
lo čolnov za razvedrilo in šport; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.

Opomba: – pri dejavnosti K 74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 1. 1997.

Rg-209630
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00466 z dne 22. 6. 1998 pod
št. vložka 1/06809/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Krškem,
spremembo sedeža in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 1301004
Firma: SHAQIR IN KICAJ, gradbeniš-

tvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: SHAQIR IN KICAJ
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,

Mestni trg 7
Ustanovitelja: Shaqir Hajdari, Priština,

Slivovo, in Kicaj Rifat, Suva Reka, Grejkov-
ce, vstopila 11. 4. 1998, odgovornost:  od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Shaqir Hajdari in Kicaj Rifat, imeno-
vana 11. 4. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
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ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
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; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 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, 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; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno 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 zunaj
prodajaln; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 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.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Opomba: – pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 6. 1998.

Ustanovitev družbe z neomejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register s skle-
pom sodišča Srg 147/98 z dne 11. 5. 1998.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Krškem, s fir-
mo: SAQIR IN KICAJ, gradbeništvo in stori-
tve, d.n.o., Trg svobode 1, Sevnica, št. vlož-
ka 1/03921/00.

Rg-209631
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 98/00579 z dne 22. 6. 1998 pri subjektu
vpisa SARAMATI VAID IN SARAMATI
BEKIM, gradbeništvo in storitve, d.n.o., se-
dež: Mestni trg 7, 3210 Slovenske Konji-
ce, pod vložno št. 1/06760/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,

spremembo družbenika zaradi odpovedi druž-
bene pogodbe in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 1253387
Firma: SARAMATI SINAN IN

SARAMATI BEKIM, gradbeništvo in stori-
tve, d.n.o.

Skrajšana firma: SARAMATI SINAN IN
SARAMATI BEKIM, d.n.o.

Ustanovielj: Saramati Vaid, izstop 2. 6.
1998; Saramati Sinan, Prizren, Dobrušte,
vstop 2. 6. 1998, odgovornost:  odgovarja
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Saramati Vaid, razrešen 2. 6.
1998; družbenik Saramati Sinan, imeno-
van 2. 6. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 6. 1998.

Rg-209632
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01420 z dne 11. 6. 1998 pri
subjektu vpisa RS-BIRO, družba za raču-
novodstvo, revizijo in davčno svetovanje,
d.o.o., Žalec, sedež: Kvedrova 16, 3310
Žalec, pod vložno št. 1/02437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5450209
Osnovni kapital: 5,632.920 SIT
Ustanovitelja: Resnik-Čakš Valerija, vlo-

žila 3,379.752 SIT, in Resnik Rudolf, vložil
2,253.168 SIT, oba iz Žalca, Ipavčeva 13,
vstopila 8. 1. 1991, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 12. 1996.

Rg-209634
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01426 z dne 10. 6. 1998 pri
subjektu vpisa KOVA, družba za svetova-
nje in organiziranje kompletnega varstva
pri delu in ekonomski inženiring, d.o.o.,
Žalec, Gregorčičeva 3, sedež: Gregorči-
čeva 3, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/01696/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, naslova družbenika in zastopni-
ka, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5364841
Firma: KOVA, družba za izvajanje kom-

pletnega varstva pri delu, d.o.o., Celje,
Teharska 4

Skrajšana firma: KOVA, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Teharska 4
Ustanovitelja: Rezec Drago, Žalec, Ašker-

čeva 3, vstopil 12. 4. 1990, in Dobovišek
Milan, Celje, Trg Celjskih knezov 7, vstopil
20. 11. 1990 – vložila po 2,084.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Rezec Drago, imenovan
14. 5. 1990, ki zastopa podjetje brez ome-
jitev, in Dobovišek Milan, imenovan 16. 12.
1996, ki zastopa podjetje brez omejitev kot
tehnični direktor.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1998: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-

tona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7525 Zaščita in reševa-
nje pri požarih in nesrečah; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Opomba: – pri dejavnosti K 74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 12. 1996.

Rg-209635
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00064 z dne 10. 6. 1998 pri
subjektu vpisa HAMPI, proizvodnja, trgo-
vina, storitve, d.o.o., Predenca 28, Šmar-
je pri Jelšah, sedež: Predenca 28, 3240
Šmarje pri Jelšah, pod vložno
št. 1/04080/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, zastopnikov in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5644577
Ustanovitelji: Kramperšek Anton, vstopil

18. 3. 1992, vložil 424.924 SIT, Kramper-
šek Antonija, vstopila 20. 4. 1994, vložila
416.924 SIT, Kramperšek Jernej, vstopil
2. 8. 1996, vložil 416.924 SIT, in Kram-
peršek Vlasta, vstopila 2. 8. 1996, vložila
416.924 SIT, vsi iz Šmarja pri Jelšah, Pre-
denca 28, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Kramperšek Jernej, imenovan 2. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot poslovodja
v zvezi z računovodsko in knjigovodsko dejav-
nostjo, za kakršnokoli drugo zastopanje druž-
be pa mora pridobiti pisno pooblastilo enega
od direktorjev brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0121 Re-
ja govedi; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0201 Gozdarstvo; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 5540 Točenje pijač
in napitkov.

Rg-209636
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02377 z dne 10. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ETOL-TRADE, Podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Celje, Škofja
vas 39, sedež: Škofja vas 39, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/05088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
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konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki s te-
mile podatki:

Matična št.: 5705266
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ETOL, d.d., Celje, Škofja vas

39, vstop 27. 11. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-209638
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00159 z dne 2. 6. 1998 pod št.
vložka 1/06803/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1271288
Firma: HASLAUER, projektiranje in

svetovanje, d.o.o., Griže, Zabukovica 87
Skrajšana firma: HASLAUER, d.o.o.,

Griže, Zabukovica 87
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3302 Griže, Zabukovica 87
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Haslauer Edwin, Graz,

Hauptstrasse 21, Kocijan Oskar, Celje,
Meškova 2, in Daninger Walter, Troifaiach,
Zur Spitze 4, vstopili 7. 3. 1997, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovačič Jože, Celje, Nušičeva 14,
imenovan 7. 3. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 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 vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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 porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgo-
vina 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, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-

lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina 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 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Ra-
ziskovanje 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 gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Opomba: – pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-210216
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00617 z dne 30. 6. 1998 pod
št. vložka 1/06818/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Krškem,
spremembo sedeža in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 1300890
Firma: SARAMATI HABIB IN SARAMATI

KURTISH, gradbeništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: SARAMATI HABIB IN

SARAMATI KURTISH, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Be-

zina 26a.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Krškem pod vl.
št. 1-3933-00.

Rg-210222
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 97/00857 z dne 19. 6. 1998 pri subjektu
vpisa STUDIO TRG, Storitve in trgovina,
d.o.o., sedež: Dramlje 2, 3222 Dramlje,
pod vložno št. 1/00791/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5295319
Dejavnost, vpisana 19. 6. 1998: 0502

Ribogojstvo, ribiške storitve; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

Sprememba družbene pogodbe o usta-
novitvi družbe z omejeno odgovornostjo z
dne 3. 7. 1997.

Rg-210226
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00565 z dne 9. 7. 1998 pod št.
vložka 1/06822/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1306405
Firma: DOM STAREJŠIH ŠENTJUR
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3230 Šentjur, Pod Vrbco
Ustanoviteljica: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vstop 14. 5. 1998,
odgovornost:  odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gorečan Branko, Dramlje, Jarmo-
vec 9b, imenovan 21. 5. 1998, zastopa
zavod brez omejitev kot vršilec dolžnosti
direktorja.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1998: 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 8531 Institu-
cionalno socialno varstvo; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov.
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Rg-210228
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00323 z dne 8. 7. 1998 pod št.
vložka 1/06820/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega zavo-
da s temile podatki:

Matična št.: 1262823
Firma: OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3211 Škofja vas, Ljubečna
Ustanoviteljica: Mestna občina Celje, Ce-

lje, Trg celjskih knezov 9, vstop 19. 12.
1996, odgovornost: neomejena subsidiar-
na.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Grosek Martin, Škofja vas, Začret
28a, imenovan 1. 3. 1998, zastopa šolo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-210231

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00707 z dne 3. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa DIPROM, Proizvodnja, stori-
tve, d.o.o., Slovenske Konjice, sedež: Ul.
Dušana Jereba 8a, 3210 Slovenske Ko-
njice, pod vložno št. 1/04033/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5610800
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Lorger Ivan, Sloveske Ko-

njice, Dušana Jereba 8a, vstop
14. 3. 1992, vložek 1,508.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1998: 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
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; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne name-
ne; 2971 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
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; 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; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 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; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 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; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;

5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Opomba: – pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-210233
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01498 z dne 2. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa MAKROCOM, grafično, grad-
beno in trgovsko podjetje, d.o.o., Can-
karjeva 1, Šentjur, sedež: Cankarjeva 1,
3230 Šentjur, pod vložno št. 1/05692/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki, spremembo zastopnika in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5778085
Osnovni kapital: 1,562.437,82 SIT
Ustanovitelja: Kozlevčar Damjana, Vele-

nje, Ljubljanska c. 14, in Magdalenc Rudi,
Šentjur, Cankarjeva 1, vstopila 21. 6. 1993,
vložila po 781.218,91 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kozlevčar Damjana, razrešena
21. 4. 1994; direktor Magdalenc Rudi, ki od
21. 4. 1994 zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik; 01131 Vinogradništvo; 0121 Reja go-
vedi; 0123 Reja prašičev; 0125 Reja drugih
živali; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in obliko-
vanje drugih vrst stekla ter tehničnih stekle-
nih izdelkov; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 3350 Proizvodnja ur; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno 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 debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 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-
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tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-

skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška oprvila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Opomba: – pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov; – pri dejavno-
sti J 67.13 le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; – pri dejavnosti K 74.60 vse, razen
poizvedovalne dejavnosti in dejavnost za-
sebnih detektivov.

Rg-210234
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00652 z dne 7. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa JAVNO PODJETJE KOMUNALA
RADEČE, d.o.o., sedež: Titova 107, 1433
Radeče, pod vložno št. 1/02673/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5475988
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Knavs Boris, Radeče, Nad Mlinščico
18, razrešen in ponovno imenovan 17. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-210237
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00878 z dne 7. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa ANF, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Polzela, se-
dež: Breg 82, 3313 Polzela, pod vložno
št. 1/04437/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, družbenikov in zastopni-
ka, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5644429
Firma: FLORJANC & MEGLA, družba

za proizvodnjo, trgovino in storitve, ANF,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Florjanc Andrej, Polzela,
Breg pri Polzeli 82, izstopil iz d.o.o. in vstopil
v d.n.o. 6. 7. 1998, in Megla Nada, Maribor,
Framska ul. 5, vstopila 6. 7. 1998, odgovor-
nost:  odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Flor-
janc Andrej, razrešen 10. 10. 1995 kot di-
rektor in imenovan za družbenika, in druž-
benica Megla Nada, imenovana 10. 10.
1995, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register s skle-
pom sodišča Srg 874/92 z dne
31. 8. 1992.

Rg-210242
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01095 z dne 27. 7. 1998 pri
subjektu vpisa KONITEX, proizvodnja in
predelava celuloznih materialov in re-
generiranega usnja, d.o.o., sedež: Mest-
ni trg 18, 3210 Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/06567/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo poslovne-
ga deleža in družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5981760
Ustanovitelji: P.A.R. – Podjetje za pro-

izvodnjo in trženje, d.o.o., Dravograd, Otiški
vrh 25a, izstopil 10. 9. 1997; PIDIGI S.P.A.,
Verona, Via Roveggia 124, vstopil 18. 10.
1996, vložil 1,500.000 SIT, DE GARA
S.P.A., Montechiari, Via Madonnina 70, vsto-
pil 14. 2. 1997, vložil 400.000 SIT, in Nero
Salvatore, Cupramarittima, Via Abbadini 3,
vstopil 18. 10. 1996, vložil 100.000 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Rg-210241

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00518 z dne 1. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa RAZVOJNI CENTER INŽE-
NIRINGI CELJE, d.o.o., sedež: Ul. XIV. di-
vizije 14, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/01467/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in po-
slovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5204925
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., izstopil 18. 4. 1996; Sklad
Republike Slovenije za razvoj, d.d., za pro-
gram notranjega odkupa, Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstopil 28. 12. 1995, vložil
20,318.000 SIT, in NIKA PID, d.d., Breži-
ce, Trg izgnancev 1a, vstopila 18. 4. 1996,
vložila 15,826.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.
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KOPER

Rg-207998
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02891 z dne 14. 7. 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 re-
gister tega sodišča osnovni kapital in člane
zadruge ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5147042
Osnovni kapital: 3,824.849,30 SIT
Ustanovitelji: Trček Gabrijel, Črni Kal,

Hrastovlje 45/A; Trček Iztok, Črni Kal, Hra-
stovlje 11, Agapito Ivan, Agapito Marija,
vložila 16.883,50 SIT, oba Iz Škofij, Sp.
Škofije 15, Zelenjak Ivan, Ankaran, Vino-
gradniška 39, Zettin Paola, Koper, Šalara
1, vsi vstopili 14. 6. 1992, vložili 16.828
SIT, Umer Jordan, Koper, Nade Žagar 2,
vstop 17. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Ba-
bič Silvano, Koper, Šmarska 30, vstop
14. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Muzenič
Franko, Koper, Potok 20, vstop
14. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Hrvatin
Emil, Koper, Dolinska 18, vstop
17. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Bonin
Avrelij, Koper, Manžan 46, vstop
14. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Parovel
Marino, Koper, Markova 48, Bertoki, vstop
14. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Pavlič An-
gel, Koper, Škocjan 27, vstop 14. 6. 1992,
vložek 16.875,50 SIT;  Starc Eda, Črni Kal,
Kastelec 20, vstop 15. 6. 1992, vložek
16.828 SIT; Sirotič Nadan, Koper, C. 2.
oktobra 6, Prade, vstop 14. 6. 1992, vlo-
žek 16.828 SIT; Stepan Aleš, Črni kal, Ste-
pani 6, vstop 14. 6. 1992, vložek 16.828
SIT; Ferfolja Alfonz, Izola, Tomažičeva 11,
vstop 14. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Ko-
darin Narcis, Izola, Oktobrske revolucije 23,
vstop 18. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Do-
ljak Zorko, Piran, Fornače 3, vstop
18. 6. 1992, vložek 16.847,90 SIT; Ra-
doš Feručo, Šmarje, Pomjan 4, vstop
18. 6. 1992, vložek 16.847,90 SIT; Pero-
ša Bruno, Sečovlje, Nova vas 4, vstop
14. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Brajnik
Janko, Koper, Bonini 8, vstop 18. 6. 1992,
vložek 16.828 SIT; Ohnjec Nadja, Koper,
Glagoljaška 1/B, vstop 19. 6. 1992, vlo-
žek 16.847,90 SIT; Utenkar Jelislava, Por-
torož, Kosovelova 12, Lucija, vstop
18. 6. 1992, vložek 16.847,90 SIT; Smo-
kovič Valči, Izola, Senčna 7, vstop
18. 6. 1992, vložek 16.812 SIT; Rojac Ida,
Šmarje, Gažon 30/A, vstop 19. 6. 1992,
vložek 16.828 SIT; Švar Marija, Koper, C.
med vinogradi 11, Bertoki, vstop
19. 6. 1992, vložek 16.847,90 SIT; Koz-
lovič Gianfranco, Ankaran, Hrvatini 106/A,
vstop 19. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; De-
rin Ego, Portorož, Podvozna 3, Lucija, vstop
19. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Hrvatin
Olga, Izola, Korte 28, vstop 19. 6. 1992,
vložek 16.847,90 SIT; Argenti Gvido, Ško-
fije, Sp. Škofije 8, vstop 14. 6. 1992, vlo-
žek 16.828 SIT; Zonta Suzana, Koper, Val-
vazorjeva 19, vstop 19. 6. 1992, vložek
16.828 SIT; Benčič Bruno, Koper, C. 2.
oktobra 2, Prade, vstop 19. 6. 1992, vložek
16.828 SIT; Grando Alma, Koper, II. Pre-

komorske brigade 19, vstop 18. 6. 1992,
vložek 16.828 SIT; Bertok Armida, Koper,
Markova 59, vstop 18. 6. 1992, vložek
16.828 SIT; Olenik Mario, Koper, Škocjan
39, vstop 14. 6. 1992, vložek 16.828 SIT;
Božič Albert, Koper, Škocjanska pot 18,
vstop 19. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Pa-
sarit Nadja, Črni Kal, Kastelec 17, vstop
14. 6. 1992, vložek 16.786 SIT; Pasarit Va-
lerij, Črni Kal, Kastelec 17, vstop
14. 6. 1992, vložek 16.786 SIT; Brajnik Ri-
nald, Koper, Bržani 6, Pobegi, vstop
14. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Ruzečan
Mirando, Koper, Sermin 14, vstop
23. 6. 1992, vložek 16.907 SIT; Zonta Da-
rio, Koper, C. med vinogradi 7, Bertoki,
vstop 19. 6. 1992, vložek 16.847 SIT;
Škerjanc Zdenka, Ankaran, Vinogradniška
pot 31, vstop 19. 6. 1992, vložek 16.847
SIT; Šokič Julka, Koper, Tomažičev trg 1,
vstop 19. 6. 1992, vložek 16.847,90 SIT;
Šik Marija, Dekani, Rižana 38/A, vstop
19. 6. 1992, vložek 16.847,90 SIT; Viler
Jože, Šmarje, Koštabona 49, vstop
18. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Milevoj
Anton, Koper, Istrskega odreda 2, vstop
19. 6. 1992, vložek 16.847,90 SIT; Ra-
doš Anton, Marezige, Marezige 19, vstop
19. 6. 1992, vložek 16.847,90 SIT; Pišlar
Zdravko, Škofije, Sp. Škofije 177, vstop
19. 6. 1992, vložek 16.847,90 SIT; Zonta
Marino, Koper, Škocjan 29, vstop
14. 6. 1992, vložek 16.822 SIT; Hrvatin
Nevia, Šmarje, Šmarje 13/a, vstop
19. 6. 1992, vložek 16.847,90 SIT; Umer
Ornela, Marezige, Rabiči 29, vstop
19. 6. 1992, vložek 16.847,90 SIT; Buti-
nar Nives, Koper, C. na Markovec 57, vstop
19. 6. 1992, vložek 16.847,90 SIT; Korva
Lucijan, Pobegi, C. na Rižano 28, vstop
19. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Kljun Voj-
ko, Pobegi, Kovaška 1, Čežarji, vstop
19. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Kljun An-
gela, Pobegi, Kovaška 1, Čežarji, vstop
19. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Drčič Mir-
ko, Koper, Šmarska 32, vstop 19. 6. 1992,
vložek 16.828 SIT; Čorkovič Marica, Ko-
per, Oljčna pot 10, vstop 19. 6. 1992, vlo-
žek 16.847,90 SIT; Šavija Sava, Škofije,
Sp. Škofije 11/a, vstop 19. 6. 1992, vlo-
žek 16.847,90 SIT; Jevnikar Aleksander,
Ankaran, Bertokova 16, vstop 19. 6. 1992,
vložek 16.847,90 SIT; Ratoša Anđelko, Ko-
per, C. 2. oktobra 4, Prade, vstop
19. 6. 1992, vložek 16.859 SIT; Maglica
Berta, Koper, Soška 1, vstop 18. 6. 1992,
vložek 18.828 SIT; Grahonja Vinko, Črni
Kal, Kastelec 10, vstop 14. 6. 1992, vlo-
žek 16.828 SIT; Tripar Nevio, Gračišče,
Belvedur 1, vstop 15. 7. 1992, vložek
17.198,50 SIT; Bolčič Boris, Portorož, Ul.
borcev 37, Lucija, vstop 14. 6. 1992, vlo-
žek 16.828 SIT; Argentin Mario, Portorož,
Vinjole 11/A, Lucija, vstop 14. 6. 1992, vlo-
žek 16.828 SIT; Rupnik Franc, Portorož,
Ukmarjeva 18, Lucija, vstop 19. 6. 1992,
vložek 16.847,90 SIT; Rajčič Radovan, Ko-
per, Kampel 87, vstop 22. 6. 6. 1992, vlo-
žek 16.797 SIT; Moškon Ignac, Sečovlje,
Parecag 31, vstop 14. 6. 1992, vložek
16.797 SIT; Picottini Elizej, Koper, Mejna
pot 4, vstop 22. 6. 1992, vložek 16.816
SIT; Sabadin Franko, Ankaran, Na Logu 12,
vstop 14. 6. 1992, vložek 16.797 SIT; Ste-
pančič Lucijan, Gračišče, Pregara 50, vstop

14. 6. 1992, vložek 16.831,50 SIT; Kaste-
lič Dario, Portorož, Vinjole 12, vstop
14. 6. 1992, vložek 16.797 SIT; Poropat
Pietro, Piran, Arze 6, vstop 14. 6. 1992,
vložek 16.862,50 SIT; Sichich Marija, Izo-
la, R. Magajne 17, vstop 22. 6. 1992, vlo-
žek 16.847,90 SIT; Kalin Luciana, Porto-
rož, Istrskega odreda 23, Lucija, vstop
19. 6. 1992, vložek 16.875,50 SIT; Maru-
šič Fabio, Škofije, Sp. Škofije 210, vstop
19. 6. 1992, vložek 16.847,90 SIT; Raž-
man Željko, Gračišče, Gračišče 10, vstop
22. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Radešič
Jelena, Koper, Ob spomeniku 14, Bertoki,
vstop 24. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Vuk
Boris, Ankaran, Rožnik 3, vstop
14. 6. 1992, vložek 16.930 SIT; Zonta
Srečko, Koper, Škocjan 31, vstop
14. 7. 1992, vložek 16.828 SIT; Kaligarič
Robert, Koper, Klaričeva 15/A, vstop
14. 6. 1992, vložek 16.798 SIT; Kravos
Neva, Koper, C. borcev 21, Bertoki, vstop
23. 6. 1992, vložek 16.798,90 SIT; Zor-
zet Sergio, Koper, Semedela 91, vstop
24. 6. 1992, vložek 16.828 SIT; Cerkve-
nič Ernest, Koper, C. XII. št. 15, Prade,
vstop 26. 6. 1992, vložek 16.823 SIT; Jan-
čar Matjaž, Koper, Jurčičeva 3, vstop
26. 6. 1992, vložek 16.791,90 SIT; Klo-
bas Valter, Izola, Polje 33, vstop
26. 6. 1992, vložek 16.772 SIT; Markovič
Roman, Izola, Polje 30, vstop 14. 6. 1992,
vložek 16.772 SIT; Dessaedo Sergio, Por-
torož, Vinjole 4, vstop 14. 6. 1992, vložek
19.553 SIT; Rokavšek Ladislav, Portorož,
Seča 180, vstop 26. 6. 1992, vložek
16.791,90 SIT; Belich Mario, Portorož,
Strunjan 36, vstop 29. 6. 1992, vložek
16.799,50 SIT; Forti Karlo, Ankaran, Hrva-
tini 5, vstop 14. 6. 1992, vložek 16.772
SIT; Škapin Charles, Ankaran, Jadranska 1,
vstop 29. 6. 1992, vložek 28.320 SIT; Ra-
toša Silvano, Koper, Sončna pot 7, Prade,
vstop 29. 6. 1992, vložek 16.772 SIT; Vin-
coletto Giuseppe, Koper, Sermin 13, vstop
14. 6. 1992, vložek 16.772 SIT; Andreja-
šič Vlado, Črni Kal, Kastelec 18, vstop
14. 6. 1992, vložek 16.924,50 SIT; Korva
Karel, Pobegi, C. na Rižano 28, vstop
14. 6. 1992, vložek 16.752 SIT; Novel Bru-
no, Koper, Arjol 11, Bertoki, vstop
21. 7. 1992, vložek 16.828 SIT; Bordon
Ivan, Dekani 36, vstop 30. 6. 1992, vložek
16.811 SIT; Novel Mario, Koper, Arjol 6,
Bertoki,vstop 21. 7. 1992, vložek
16.855,50 SIT; Glavina Emil, Šmarje, Šmar-
je 154, vstop 3. 7. 1992, vložek
16.747,50 SIT; Črnac Marjan, Izola, Ivana
Regenta 7, vstop 14. 6. 1992, vložek
16.687 SIT; Butič Mile, Ankaran, Železniška
c. 11, vstop 21. 8. 1992, vložek 17.272
SIT; Krošelj Danilo, Koper, Pobeška 31,
Retoki, vstop 26. 8. 1992, vložek 17.373
SIT; Jovičič Natalija, Koper, Pobeška cesta
40, Bertoki, vstop 26. 8. 1992, vložek
17.287 SIT; Vižintin Božidar, Škofije, Zg.
Škofije 15, vstop 27. 8. 1992, vložek
17.373 SIT; Bolčič Igor, Koper, Za gradom
3, vstop 30. 9. 1992, vložek 17.802 SIT;
Pucer Franc, Sečovlje, Nad Dragonjo 10/A,
vstop 6. 10. 1992, vložek 17.810 SIT; Hr-
vatin Barbara, Koper, II. Prekomorske bri-
gade 19, vstop 15. 10. 1992, vložek
17.863,90 SIT; Calcina Libero, Portorož,
Bazoviška 11, Lucija, vstop 12. 11. 1992,
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vložek 17.809 SIT; Zlatič Aldo, Izola, Do-
brava 23, vstop 29. 12. 1992, vložek
18.306 SIT; Kocjančič Boris, Koper, Boš-
marin 37, vstop 30. 12. 1992, vložek
18.306 SIT; Feran Emil, Sečovlje, Sv. Pe-
ter 26, vstop 27. 1. 1993, vložek
18.423,50 SIT; Flego Katica, Koper, Škoc-
jan 8, vstop 30. 6. 1992, vložek 16.815,50
SIT; Sukič Irena, Koper, Ob spomeniku 14,
Bertoki, vstop 30. 6. 1992, vložek 19.771
SIT; Mahnič Gvido, Sečovlje, Dragonja 111,
vstop 29. 4. 1993, vložek 19.881 SIT;
Škerjanc Franc, Koper, Ob spomeniku 6,
Bertoki, vstop 12. 5. 1993, vložek
20.198,50 SIT; Flego Zorko, Portorož, Ul.
borcev 24, Lucija, vstop 2. 7. 1993, vložek
20.991,50 SIT; Bržan Milan, Marezige, Ra-
biči 8, vstop 9. 8. 1993, vložek 21.024 SIT;
Lovrenčič Ivan, Koper, Kampel 1/F, vstop
9. 8. 1993, vložek 21.024 SIT; Mahnič Ma-
rija, Sečovlje, Sv. Peter 83, vstop
3. 9. 1993, vložek 21.115 SIT; Zonta Ve-
ronika, Koper, Škocjan 28, vstop
9. 9. 1993, vložek 16.824,50 SIT; Kavaš
Jožef, Sečovlje, Dragonja 20, vstop
9. 9. 1993, vložek 21.160 SIT; Jerman
Srečko, Ankaran, Oljčna pot 16, vstop
9. 9. 1993, vložek 21.160 SIT; Morgan
Klavdij, Šmarje, Grintovec 15, vstop
4. 10. 1993, vložek 21.440 SIT; Pucer El-
vir, Sečovlje, Nova vas 60, vstop 3. 1.
1994, vložek 22.918 SIT; Legovič Paskval,
Pobegi, Vrtine 14, Sv. Anton, vstop 7. 1.
1994, vložek 22.974,50 SIT; Appolonio
Maria, Koper, C. med vinogradi 30, Berto-
ki, vstop 10. 1. 1994, vložek 22.987,50
SIT; Križman Branko, Pobegi, Dvori 18, Sv.
Anton, vstop 25. 2. 1994, vložek 23.332
SIT; Stranščak Stanko, Koper, Vena Pilona
12, vstop 8. 3. 1994, vložek 23.326 SIT;
Prodan Rado, Koper, Grinjan 4, vstop
15. 3. 1993, vložek 23.440,50 SIT; Kerin
Ivan, Šmarje, Krkavče 130, vstop 16. 3.
1994, vložek 23.467,50 SIT; Gregorič Ro-
man, Sečovlje, Dragonja 48, vstop 17. 3.
1994, vložek 23.340 SIT; Ražec Gabrijel,
Sečovlje, Sv. Peter 66, vstop 18. 3. 1994,
vložek 23.476 SIT; Balažič Marija, Sečov-
lje, Dragonja 19, vstop 18. 3. 1994, vložek
23.476 SIT; Prodan Rajmund, Sečovlje, Sv.
Peter 15, vstop 18. 3. 1994, vložek
23.476 SIT; Zonta Gvido, Koper, Škocjan
23, vstop 18. 3. 1994, vložek 23.476 SIT;
Pribac Franc, Sečovlje, Padna 17, vstop
28. 3. 1994, vložek 23.340 SIT; Jenko Bo-
ris, Koper, Pobeška c. 11, Bertoki, vstop
6. 4. 1994, vložek 23.590 SIT; Šav Bran-
ko, Koper, Arjol 8, Bertoki, vstop 11. 4.
1994, vložek 23.607,50 SIT; Pucer Nevi-
jo, Šmarje, Puče 48, vstop 24. 5. 1994,
vložek 23.804 SIT; Stojanovič Nadežda,
Portorož, Vinjole 30/R, vstop 3. 6. 1994,
vložek 23.823,50 SIT; Budan Jovanka, An-
karan, Hrvatini 18/A, vstop 14. 6. 1994,
vložek 23.843 SIT; Valenta Luciano, porto-
rož, Seča 14, vstop 14. 6. 1994, vložek
23.843 SIT; Pucer Dušan, Šmarje, Košta-
bona 1, vstop 26. 5. 1994, vložek 23.856
SIT; Bažec Valentin, Sečovlje, Sv. Peter 88,
vstop 4. 8. 1994, vložek 23.903 SIT; Pro-
dan Kristjan, Sečovlje, Sv. Peter 70, vstop
5. 8. 1994, vložek 23.906 SIT; Grižon Lidi-
ja, Šmarje, Krkavče 8, vstop 8. 8. 1994,
vložek 23.909 SIT; Kocjančič Edi, Koper,
Triban 13, vstop 9. 8. 1994, vložek 23.915

SIT; Dobrinja Zvezdan, Marezige, Lopar 18,
vstop 7. 9. 1994, vložek 23.988 SIT; Koz-
lovič Matija, Sečovlje, Dragonja 52, vstop
15. 9. 1994, vložek 24.018 SIT; Jakac Re-
migio, Sečovlje, Parecag 164, vstop 27. 9.
1994, vložek 24.075 SIT; Bužinel Alojz,
Portorož, Šentjane 57, vstop 2. 12. 1994,
vložek 24.365 SIT; Kocjančič Vincenc, Ko-
per, C. borcev 8, Bertoki, vstop 12. 12.
1994, vložek 24.406 SIT; Duren Ivan, Ko-
per, Škocjan 47, vstop 19. 12. 1994, vlo-
žek 24.440 SIT; Korošec Špela, Koper,
Jurčičeva 1, vstop 21. 12. 1994, vložek
24.458 SIT; Južnič Samo, Koper, Stritarje-
va 3, vstop 27. 12. 1994, vložek 24.471
SIT; Sotlar Miran, Koper, Kozlovičeva 21,
vstop 28. 12. 1994, vložek 24.487 SIT;
Besednjak Goran, Ankaran, Na Logu 10,
vstop 25. 1. 1995, vložek 24.583 SIT; Vr-
hovnik Irena, Portorož, Seča 179/A, vstop
29. 5. 1995, vložek 24.279 SIT; Buzzai
Maria, Sečovlje, Parecag 127, vstop 26. 5.
1995, vložek 24.393 SIT; Maracina Seve-
rin, Koper, Bonini 65/A, vstop 16. 11.
1995, vložek 25.718 SIT; Jenko Jože,
Prem, Gornja Bitnja 2, vstop 20. 11. 1995,
vložek 25.748 SIT; Markežič Egidio, Se-
čovlje, Parecag 110, vstop 21. 11. 1995,
vložek 25.788 SIT; Glavina Adrijana, Ko-
per, Bošamarin 15, vstop 6. 12. 1995, vlo-
žek 26.009 SIT; Daničič Ljubomir, Črni Kal,
Predloka 7, vstop 6. 12. 1995, vložek
26.009 SIT; Špeh Adrijan, Sečovlje, Sv.
Peter 104, vstop 26. 4. 1996, vložek
27.125,50 SIT; Bertok Ecijo, Koper, II. Pre-
komorske brigade 47/A, vstop 26. 4.
1996, vložek 27.125,50 SIT; Kremesteter
Silvano, Sečovlje, Dragonja 126, vstop
26. 4. 1996, vložek 27.125,50 SIT; Bor-
don Lucijan, Koper, Triban 9, vstop 29. 4.
1996, vložek 27.125,50 SIT; Benčič Dino,
Sečovlje, Sečovlje 9, vstop 29. 4. 1996,
vložek 27.125,50 SIT; Pirnat Patricija,
Šmarje, Krkavče 130, vstop 9. 5. 1996,
vložek 27.083 SIT; Markovič Franko, Izola,
Polje 30, vstop 14. 5. 1996, vložek 27.064
SIT; Jerebica Denis, Šmarje, Krkavče 96,
vstop 24. 4. 1996, vložek 27.133 SIT; Pir-
nat Aleš, Šmarje, Krkavče 130, vstop 16. 5.
1996, vložek 27.058 SIT; Babič Dijego,
Marezige, Rabiči 42/A, vstop 9. 9. 1996,
vložek 21.160 SIT; Kozlovič Darko, Koper,
Škocjan 33/E, vstop 5. 2. 1997, vložek
27.300,50 SIT; Ček Aldo, Izola, Dobrova
19/A, vstop 15. 2. 1997, vložek 27.301
SIT; Štular Andrej, Šmarje, Krkavče 135,
vstop 5. 2. 1997, vložek 27.301 SIT; Ju-
govac Cecilija, Koper, Škocjan 26, vstop
5. 2. 1997, vložek 27.301 SIT; Pavlič Mar-
cel, Koper, Škocjan 41, vstop 5. 2. 1997,
vložek 27.301 SIT; Bordon Miro, Ankaran,
Bevkova 58, vstop 5. 2. 1997, vložek
27.301 SIT; Cerkvenič Vlado, Koper, Pra-
de C. X/6, vstop 24. 2. 1997, vložek
16.972 SIT; Mihevc Pavel, Koper, Vatovče-
va 5, vstop 12. 1. 1998, vložek 28.315
SIT; Vincoletto Gianni, Koper, Sermin 12,
vstop 12. 2. 1998, vložek 16.828 SIT;
Babič Franko, Koper, Bonini 63, vstop
16. 2. 1998, vložek 16.852,50 SIT; Kr-
mac Damijan, Koper, Pobeška c. 46, Pra-
de, vstop 9. 4. 1998, vložek 28.200 SIT;
Bordon Gilbert, Koper, Triban 9, vstop
15. 4. 1998, vložek 28.200 SIT; Podobnik
Marko, Škofije, Škofije 207, vstop 24. 4.

1998, vložek 28.123 SIT; Gorela Virgilij,
Sečovlje, Nova vas nad Dragonjo 7, vstop
24. 4. 1998, vložek 28.123 SIT; Bajs Ser-
gio, Koper, Škocjan 48, vstop 24. 4. 1998,
vložek 28.123 SIT; Mahnič Ingrid, Porto-
rož, Fazanska 2, Lucija, vstop 24. 4. 1998,
vložek 19.881 SIT, odgovornost: vsi  odgo-
varjajo do določene višine.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 01412 Druge stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1512 Proizvodnja in konzervira-
nje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1551 Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov, proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 5 / 28. 1. 1999 / Stran 459

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;

52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo menjalnice; pri dejavnosti pod
šifro 74.12 družba opravlja vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-208002
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00184 z dne 2. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa IGRALNICA CASINO, Portorož,
d.o.o., Casino, Portorose s.r.l. sedež: Oba-
la 75 A, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/03500/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnikov,
člane nadzornega sveta in prečiščeno bese-
dilo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5680859
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:  pro-

kurist Kokotec Karl, razrešen 31. 12.
1996; direktor Dobravc Ernest, razrešen
24. 12. 1996; član uprave Kovačič Boris,
Sežana, Cesta na Bršljanovec 18, imeno-
van 24. 12. 1996, kot vršilec dolžnosti čla-
na uprave za pravne in ekonomske zadeve
zastopa družbo in sklepa vse pogodbe v
imenu in za račun družbe do višine
2,000.000 SIT, prek tega zneska pa na
podlagi predhodnega sklepa nadzornega
sveta družbe; član uprave Munda Vlado,
Portorož, Liminjan 14, Lucija, imenovan
24. 12. 1996, kot vršilec dolžnosti člana
uprave za prirejanje posebnih iger na sre-
čo zastopa družbo in sklepa vse pogodbe
v imenu in za račun družbe do višine
2,000.000 SIT, prek tega zneska pa na
podlagi predhodnega skelpa nadzornega
sveta družbe.

Člani nadzornega sveta: Šuc Radovan,
Daneu Danilo in Bujišič Staniša, vsi vstopili
23. 12. 1994 ter Simonovich Giuseppe, Si-
monovič Marjan in Koler Ljubo, vstopili
26. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1998:
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; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 92712 Dejavnost
igralnic.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnice.

Prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi z
dne 2. 2. 1996.

Rg-208003
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00384 z dne 7. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa DOM UPOKOJENCEV
POSTOJNA, sedež: Rožna 10, 6230 Po-
stojna, pod vložno št. 1/00056/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika in pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 50505880
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Fon Marija, razrešena 16. 2.
1997; direktor Česnik Igor, Ajdovščina,
Bevkova ulica št. 5, imenovan 17. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-208004

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00854 z dne 9. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa TIB PETROL TRANSPORT,
d.d., Ilirska Bistrica, Šercerjeva 17, Ilir-
ska Bistrica, sedež: Šercerjeva 17, 6250
Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 1/00126/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika 1. seje
skupščine z dne 27. 6. 1997 in spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5156564
Člani nadzornega sveta: Glažar Branko,

Poročnik Danica, Volk Stojan, Šepec Ja-
nez, Vinšek Jožica in Rojc Emil, vsi izstopili
27. 6. 1997 ter Bratina Igor, Faust Tatjana,
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Rojc Emil, Vinšek Jožica, Filiput Jožko, Pen-
ko Marjan, vsi vstopili 27. 6. 1997.

Rg-208005
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00828 z dne 3. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa LIV POSTOJNA, hidravlika,
stroji, plastika, d.d., sedež: Industrijska
c. 2, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/00208/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5042933
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:

Kranjc Miloslav, razrešen 31. 7. 1997, kot
namestnik direktorja; direktor Milharčič
Branko, Postojna, Rožna ulica 22, imeno-
van 9. 6. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktor Trošt Zoran, Hruševje, Hrušev-
je 56, razrešen 31. 7. 1997 kot direktor
začasne uprave in dne 9. 6. 1997 imeno-
van za zastopnika ki kot namestnik direktor-
ja začasne uprave zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-208006
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01035 z dne 3. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa IGRALNICA CASINO Portorož,
d.o.o. CASINO Portorose, s.r.l. sedež:
Obala 75 A, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/03500/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5680859
Ustanovitelj: Turistično podjetje Porto-

rož, d.o.o., izstop 31. 7. 1997; Republika
Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop
31. 7. 1997, vložek 66,699.454,30 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-208007
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01141 z dne 2. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa CONEN – Trgovina in storitve,
d.o.o. Izola, sedež: Obrtna 13, 6310 Izo-
la, pod vložno št. 1/03737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in vložka s temile podatki:

Matična št.: 5578558
Osnovni kapital: 8,857.930 SIT
Ustanoviteljica: Runco-Van Vliet Neven-

ka, Koper, Krožna cesta 6, vstop
11. 12. 1991, vložek 8,857.930 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-208009
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01600 z dne 3. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa LIPA AIR, d.o.o., letalski čar-
ter sedež: Partizanska ceta 18, 6210
Sežana, pod vložno št. 1/02126/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno kasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5496101
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1998:

01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0202 Gozdarske storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,

telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plo-
vil; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 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; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6210 Zračni promet
na rednih linijah; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško 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; 7481 Fotografska
dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,

d.n.; 8513 Zobozdravstvena dejavnost;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142 Alterna-
tivne oblike zdravljenja; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska de-
javnost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 92.712 družba
opravlja samo igre na igralnih avtomatih zu-
naj igralnic.

Rg-208011
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00014 z dne 8. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa PEKARNA d.o.o. Postojna, Pro-
izvodnja, trgovina in gostinstvo, sedež:
Kolodvorska 5c, 6230 Postojna, pod
vložno št. 1/01061/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, družbenikov in poslovnih dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5132398
Firma: PEKARNA POSTOJNA, pro-

izvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PEKARNA POSTOJNA,

d.o.o.
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, izstop
13. 5. 1997; Slovenski odškodninski sklad,
izstop 13. 5. 1997; Capinvesta 2, d.d., PID
Ljubljana, izstop 13. 5. 1997; Lavrenčič
Branko, Ajdovščina, Kidričeva ul. 24, vstop
13. 5. 1997, vložek 13,960.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Sajovic Marija,
Postojna, Erazmova 14, vstop 19. 3. 1996,
vložek 570.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Agić Šefika, Postojna, Pretnerjeva
15, vstop 19. 3. 1996, vložek 560.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Bizjak Na-
taša, Postojna, Hrašče 55, vstop 19. 3.
1996, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Kendič Rifet, Hruševje,Slavi-
nje 4, vstop 19. 3. 1996, vložek 530.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Nunić Jo-
vanka, Postojna, Ljubljanska c. 50, vstop
19. 3. 1996, vložek 510.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Fajdiga Anica, Po-
stojna, Volaričeva 34, vstop 19. 3. 1996,
vložek 570.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Fajdiga Ester, Postojna, Volaričeva
34, vstop 19. 3. 1996, vložek 440.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Gornik
Anica, Grahovo, Lipsenj 25 a, vstop 19. 3.
1996, vložek 530.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Andjelić Uroš, Postojna, Voj-
kova 8 a, vstop 19. 3. 1996, vložek
440.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Bole Stanko, Prestranek, Koče 40, vstop
19. 3. 1996, vložek 580.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Fajdiga Emil, Po-
stojna, Volaričeva 34, vstop 19. 3. 1996,
vložek 610.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Grželj Franc, Postojna, Pivška 4,
vstop 19. 3. 1996, vložek 570.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Grželj Sergej,
Postojna, Pivška 4, vstop 19. 3. 1996, vlo-
žek 370.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kapša Marinko, Postojna, Cesta v Sta-
ro vas 3, vstop 19. 3. 1996, vložek
530.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
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Umek Janez, Hruševje, Hruševje 69, vstop
19. 3. 1996, vložek 530.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Vidmar Mezgec Na-
da, Pivka, Trnje 1, vstop 20. 11. 1997,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Jurca Tatjana, Rovte, Rovte 130,
vstop 20. 11. 1997, vložek 100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Strle Renata,
Cerknica, Gornje jezero 15, vstop 20. 11.
1997 vložek 270.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Čelhar Aldo, Postojna, Cesta
v Staro vas 3, vstop 20. 11. 1997, vložek
270.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pekarna, d.o.o., Postojna, Proizvodnja, tr-
govina in gostinstvo, izstop 20. 11. 1997.

Rg-208015
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00095 z dne 14. 7. 1998 pri
subjektu vpisa MERCATOR-TRGOAVTO –
Trgovina, Servis d.d. sedež: Pristaniška
43/a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00330/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, spremembo člana nadzornega sveta,
dostava zapisnika skupščine z dne 15. 1.
1998 in čistopis statuta z dne 15. 1. 1998
s temile podatki:

Matična št.: 5003202
Firma: TRGOAVTO – Trgovina d.d.
Skrajšana firma: TRGOAVTO d.d.
Člani nadzornega sveta: Jeraj Dušan, iz-

stop 15. 1. 1998 ter Marinšek Mitja, vstop
15. 1. 1998.

Rg-208019
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00140 z dne 6. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa IGRALNICA CASINO Portorož,
d.o.o. CASINO, Portorose, s.r.l., sedež:
Obala 75 A, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/03500/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in spremembo tipa zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5680859
Osesbi, pooblaščeni za zastopanje: član

uprave Kovačič Boris, Sežana, Cesta na Brš-
ljanovec 18, razrešen 23. 12. 1997 ter dne
24. 12. 1997 imenovan za člana uprave za
pravne in ekonomske zadeve, ki zastopa
družbo in sklepa vse pogodbe v imenu in za
račun družbe do višine 2,000.000 SIT, prek
tega zneska pa na podlagi predhodnega skle-
pa nadzornega sveta družbe; član uprave
Munda Vlado, Portorož, Liminjan 14, Lucija,
razrešen 23. 12. 1997 ter dne 24. 12. 1997
imenovan za člana uprave za prirejanje po-
sebnih iger na srečo, ki zastopa družbo in
sklepa vse pogodbe v imenu in za račun
družbe do višine 2,000.000 SIT, prek tega
zneska pa na podlagi predhodnega sklepa
nadzornega sveta družbe.

Člani nadzornega sveta: Šuc Radovan,
Daneu Danilo, Bujišiš Staniša, Simonovich
Giuseppe, Simonovič Marjan in Koler Lju-
bo, vsi izstopili 18. 12. 1997 ter Babič Al-
do, Brandelj Iztok, Šuklje Borut in Vuk Ja-
nez, vstopili 18. 12. 1997.

Rg-208020
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00152 z dne 8. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa DECOM, trgovina na debelo

in drobno, d.o.o., Šembije 66, 66253
Knežak, sedež: Šembije 66, 6253 Kne-
žak, pod vložno št. 1/04573/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža. uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter čistopis akta o ustanovitvi z dne 15. 1.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5818265
Firma: DECOM geodetske storitve in

nepremičnine d.o.o. Ilirska Bistrica
Skrajšana firma: DECOM d.o.o. Ilirska

Bistrica
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Ulica 7.

maja 12
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1998:

7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 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; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje.

Rg-208022
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00262 z dne 7. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa PROCAFFE, proizvodnja in tr-
govina s kavo, d.o.o. Koper, sedež: Voj-
kovo nabrežje 38, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/03346/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo družbenikov in vložkov, na-
slova družbenikov, uskladitev dejavnosti in
spremembo pooblastil zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5649188
Osnovni kapital: 333,813.800 SIT
Ustanovitelji: Kosmina Janko, izstop

15. 9. 1997; Samontana, s.r.l., Empoli, Ita-
lija, Via Tosco Romagnola 56, vstop 6. 11.
1997, vložek 212,088.800 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Vattovani Lino, Anka-
ran, Cahova 11, vstop 8. 2. 1992, vložek
31,039.875 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kosmina Mitja, Koper, Istrska cesta
108, vstop 8. 12. 1992, vložek
31,039.875 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vattovani Lino, razrešen 6. 11. 1997,
ter ponovno imenovan za direktorja, ki za
sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad
16,690.690 SIT potrebuje sogalsje
skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1998:
1551 Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov, proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja slad-
korja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje

in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
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-
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ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6010 Želez-
niški promet; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 6720 Pomož-
ne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v

najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnice in za-
stavljalnice.

Rg-208023
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00560 z dne 14. 7. 1998 pri
subjektu vpisa IGRALNICA CASINO Porto-
rož d.o.o. CASINO, sedež: Portorose s.r.l.
Obala 75 A, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/03500/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.d.,
spremembo firme, skrajšano firmo, spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti, čla-
ne nadzornega sveta in upravo s temile po-
datki:

Matična št.: 5680859
Firma: CASINO PORTOROŽ, d.d., pri-

rejanje posebnih iger na srečo
Skrajšana firma: CASINO Portorož, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 2,332.530 SIT
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: član

uprave Munda Vlado, razrešen 19. 5. 1998
kot član uprave za prirejanje posebnih iger
na srečo; predsednik uprave Babič Aldo, Por-
torož, Obala 134, Lucija, imenovan 22. 5.
1998 kot predsednik začasne uprave zasto-
pa družbo in sklepa pogodbe v imenu in za
račun družbe brez omejitev, razen pogodb o
nakupu, prodaji, zamenjavi ali obremenitvi
nepremičnin družbe, ki jih lahko sklene le na
podlagi predhodnega sklepa nadzornega
sveta družbe; član uprave Kovačič Boris, Se-
žana, Cesta na Bršljanovec 18, razrešen
19. 5. 1998 in dne 22. 5. 1998 imenovan
za člana začasne uprave in zastopa družbo in
sklepa pogodbe v imenu in za račun družbe
brez omejitev, razen pogodb o nakupu, pro-
daji, zamenjavi ali obremenitvi nepremičnin
družbe, ki jih lahko sklene le na podlagi pred-
hodnega sklepa nadzornega sveta družbe.

Člani nadzornega sveta: Babič Aldo,
Bandelj Iztok, Šuklje Borut in Vuk Janez, vsi
izstopili 18. 12. 1997 ter Bandelj Iztok, Šu-
klje Borut in Vuk Janez, vstopili 18. 12.
1997 in Kozlovič Kulijan ter Merslavič Clau-
dio, vstopila 28. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1998:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Vpis preoblikovanja družbe iz d.o.o. v
d.d. na podlagi sklepa o preoblikovanju z
dne 18. 12. 1997, pod opr. št. Srg 560/98
z dne 14. 7. 1998.

Rg-208024
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00566 z dne 2. 7. 1998 pod št.
vložka 1/05484/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. temile
podatki:

Matična št.: 1262742
Firma: VVR d.o.o., posredništvo, trgo-

vina in zastopanje
Skrajšana firma: VVR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6271 Dekani, Dekani 114
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Runko Vladimir in Runko

Vlasta, oba Dekani, Dekani 114, vstopila
26. 2. 1998, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: dir-
ketor Runko Vladimir, imenovan 26. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
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-
pravilo motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
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lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na

drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 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
kopenskem prometu; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih 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 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposle-
nim osebjem.

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

Rg-208025
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00786 z dne 30. 6. 1998 pod
št. vložka 1/05474/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev po lastninskem
preoblikovanju Veterinarskega zavoda Pri-
morske p.o. s temile podatki:

Matična št.: 1263650
Firma: VETERINARSKA AMBULANTA

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Istrska cesta 13
Osnovni kapital: 1,740.000 SIT
Ustanovitelji: Strmole Barbara, Piran,

Oljčna pot 15, vstop 2. 12. 1997, vložek
320.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Novinec Mirjana, Piran, Rozmanova 67,
vstop 2. 12. 1997, vložek 70.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Murko Mitja, Ko-
per, Puharjeva 8, vstop 2. 12. 1997, vlo-
žek 300.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Gombač Jadran, Izola, Dobrava 1/b,
vstop 2. 12. 1997, vložek 350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovaraj; Bertok Silvo,
Šmarje, Šmarje 56, vstop 2. 12. 1997, vlo-
žek 210.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja, Štrkalj Mladen, Koper, Renčičeva 6,
vstop 2. 12. 1997, vložek 350.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Tozon Mirko,
Koper, Veliščkova 1, vstop 2. 12. 1997,
vložek 140.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Gombač Jadran, imenovan 2. 12.
1997, kot začasni direktor zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1998:
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 8520 Veterinarstvo.

Vpis ustanovitve družbe po lastninskem
preoblikovanju Veterinarskega zavoda Pri-
morske p.o. Sežana, na podlagi odločbe
Agencije RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo št. LP 01453/02121-1998/BJ z dne
30. 4. 1998.

Rg-208026
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00787 z dne 30. 6. 1998 pod
št. vložka 1/05475/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev po lastninskem
preoblikovanju Veterinarskega zavoda Pri-
morske p.o. s temile podatki:

Matična št.: 1263668
Firma: VETERINARSKA AMBULANTA

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

govornostjo
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Vilharje-

va cesta 6
Osnovni kapital: 8,130.000 SIT
Ustanovitelji: Prosen Stane, Ilirska Bistri-

ca, Rozmanova 38, vstop 2. 12. 1997;
vložek 260.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kožman Miran, Ilirska Bistrica,
Gubčeva 28/a, vstop 2. 12. 1997, vložek
2,170.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Rebec Janez, Pivka, Javorniška ulica
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10, vstop 2. 12. 1997, vložek 2,170.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Logar
Lambert, Knežak, Podtabor 1/a, vstop
2. 12. 1997, vložek 2,230.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Maljevac Ljubica,
Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 24/e,
vstop 2. 12. 1997, vložek 530.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Volk Matija,
Košana, Suhorje 38, vstop 2. 12. 1997,
vložek 230.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Tomšič Franc, Ilirska Bistrica, Lev-
stikova 28, vstop 2. 12. 1997, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Rogunovič Jožica, Ilirska Bistrica, Tavčarje-
va ulica 17, vstop 2. 12. 1997, vložek
340.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Logar Lambert, imenovan 2. 12.
1997, kot začasni direktor zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1998:
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 8520 Veterinarstvo.

Vpis ustanovitve družbe po lastninskem
preoblikovanju Veterinarskega zavoda Pri-
morske p.o. Sežana, na podlagi odločbe
Agencije RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo št. LP 1452/02120-1998/BJ z dne
30. 4. 1998.

Rg-208030
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00899 z dne 10. 7. 1998 pod
št. vložka 1/05486/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Ljubljani,
spremembo skrajšane firme, sedeža, pripo-
jitev pri prevzemni družbi, povečanje osnov-
nega kapitala, razširitev dejavnosti in proku-
rista s temile podatki:

Matična št.: 5674492
Firma: EXPORT-IMPRT TRADE d.o.o.
Skrajšana firma: EXIM TRADE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vegova 6
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Ustanovitelj: Luin Ljubo, Ljubljana, Pal-

mejeva 22, vstop 29. 6. 1992, vložek
4,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Luin Ljubo, imenovan 16. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Luin
Alojz, Koper, Vegova 6, imenovan 11. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1998:
0130 Mešano kmetijstvo; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-

nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 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; 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; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina

na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 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;
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); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7230 Obde-
lava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod vlož-
no št. 1/20282/00 s firmo:
EXPORT-IMPORT TRADE d.o.o.

Pripojitev LUIN COM-MERS podjetje za
ekonomsko in poslovno svetovanje ter trgo-
vinsko zastopanje, Ljubljana, d.o.o., Palme-
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jeva 22 na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 31. 12. 1997 vpisano pod opr. št. Srg
899/98 dne 10. 7. 1998.

Rg-208031
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01036 z dne 8. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa CESTNO PODJETJE KOPER,
d.d. družba za gradnjo in vzdrževanje
cest, sedež: Ul. 15. maja št. 14, 6000
Koper, pod vložno št. 1/00048/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5069041
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Jesih Jure, Koper, Bernetičeva ul.
št. 14, imenovan 14. 1. 1998.

Rg-208035
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01100 z dne 8. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa SOČA & COOP, podjetje za
mednarodno trgovino, d.o.o., Koper, se-
dež: Pristaniška 4, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/04000/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno skladifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5746892
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vatovec Milan, razrešen 31. 1. 1997;
direktorica Jerman Marta, Koper, Pobeška
cesta 33, imenovana 1. 2. 1997, sklepa
vse pogodbe in druge pravne posle samo-
stojno do vrednosti 50% osnovnega kapita-
la družbe, nad to vrednostjo in vse pogodbe
o nakupu in prodaji in obremenjevanju ne-
premičnin pa s sopodpisom predsednika
poslovnega odbora.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2852 Splošna mehanična dela;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,

tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 6030 Ce-
vovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-

premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7482 Paki-
ranje; 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.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnice in za-
stavljalnice; pri dejavnosti pod šifro 74.12
družba opravlja vse, razen revizijske dejav-
nosti.

Rg-208613
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00437 z dne 17. 8. 1998 pri
subjektu vpisa MARKETING GALEB,
d.o.o., Podjetje za trgovino, svetovanje
in marketing, Izola, Polje 5i, sedež: Polje
5i, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/00783/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov s temi-
le podatki:

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

26/e; Čačić Mile, Izola, Cesta v Pregavor
11; Grom Bojan, Koper, Milana Spasiča
13; Radujko Jožica, Izola, Razgled 4; Sto-
par Irena, Ankaran, Regentova 6; Bavčar
Vojko, Koper, Trg revolucije 10; Valenčič
Danica, Izola, Prisojna pot 7 in Flajs Valter,
Tolmin, Soča 26, vsi izstopili 25. 4. 1996;
odgovornost: ne  odgovarjajo; Marketing
Galeb, d.o.o., Podjetje za trgovino, sveto-
vanje in marketing, Izola, Polje 5i, Izola,
Polje 5i, vstop 25. 4. 1996, vložek
8,472.006 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Brkljača Željko, Koper, Partizanska
5, izstop 25. 4. 1996, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-208614
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00514 z dne 17. 8. 1998 pri
subjektu vpisa I.C.R., – INTERNATIONAL
COFFEE ROSTREI, družba za praženje
kave in trgovino, d.o.o., sedež: Vojkovo
nabrežje 38, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04854/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev, povečanje osnovnega ka-
pitala in osnovnih vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5864950
Osnovni kapital: 126,124.500 SIT
Ustanovitelji: PROCAFFE, proizvodnja in

trgovina s kavo, d.o.o., Koper, izstop 17. 12.
1997; MARIMEX, trgovsko in storitveno pod-
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jetje, d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 7, vstop
13. 3. 1997, vložek 22,787.500 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; IRICAF ITALIA, s.p.a.,
Rim, Italija, Via di Tor Cervara 273, vstop
17. 12. 1997, vložek 45,575.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Vattovani Lino, An-
karan, Cahova 11, vstop 17. 12. 1997, vlo-
žek 57,762.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-208615
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00774 z dne 17. 8. 1998 pri
subjektu vpisa PRIZMA, podjetje za pro-
izvodnjo, prodajo in uvoz in izvoz lesnih
izdelkov, d.o.o., Pivka, Snežniška 34, se-
dež: Snežniška 34, 6257 Pivka, pod vlož-
no št. 1/01108/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5350743
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žužek Stane, razrešen 15. 1. 1997;
zastopnik Žužek David, Pivka, Snežniška
34, imenovan 15. 1. 1997, kot začasni
skrbnik zapuščine po pok. Stanislavu Žužku
zastopa brez omejitev.

Rg-208619
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01669 z dne 17. 8. 1998 pri
subjektu vpisa ALCISA KRAS, d.o.o., Indu-
strija mortadele Šepulje, sedež: Šepulje
31, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/03130/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, prenehanja
družbene pogodbe in vpis akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5617766
Ustanovitelj: ALCISA S.P.A., Bologna,

Italija, izstop 18. 12. 1997; Kras, mesno-
predelovalna industrija, d.d., Sežana, Mirka
Pirca 4, vstop 29. 1. 1992, vložek
74,715.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Prenehanje družbene pogodbe z dne
28. 7. 1997 in vpis akta o ustanovitvi druž-
be z dne 24. 12. 1997.

Rg-208620
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00005 z dne 17. 8. 1998 pri
subjektu vpisa TRANSAGENT, mednarod-
na prometna agencija, d.o.o., Koper, Voj-
kovo nabrežje 30/a, sedež: Vojkovo na-
brežje 30/a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02601/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5541492
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tadejević Mladen, razrešen 27. 5.
1997; zastopnik Germek Robert, Ankaran,
Hrvatinova 7, razrešen 1. 7. 1998 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 8. 1998: 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve

potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-208621
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00087 z dne 17. 8. 1998 pri
subjektu vpisa ELEKTROINVEST, d.o.o.,
proizvodnja in montaža električne opre-
me Koper, sedež: Kamionski terminal
b.št., 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05029/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža – določitev
ulice in h. št. s temile podatki:

Matična št.: 5909660
Sedež: 6000 Koper, Ankaranska ce-

sta številka 7.

Rg-208622
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00134 z dne 17. 8. 1998 pri
subjektu vpisa SLOCAP, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Se-
žana, sedež: Partizanska cesta 50, 6210
Sežana, pod vložno št. 1/04340/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5795842
Ustanovitelj: MDM TRADE – Trgovina in

storitve, d.o.o., Sežana, izstop 15. 1. 1998;
Vodopivec Matjaž, Dutovlje, Tomaj 95a,
vstop 15. 1. 1998, vložek 872.321 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-208623
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00459 z dne 17. 8. 1998 pri
subjektu vpisa TGZ IZOLA – Turistično
gospodarsko združenje Izola, g.i.z., se-
dež: Veliki trg 11, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/05149/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5909546
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Franca Igor, Izola, Ulica IX. korpusa
11, imenovan 1. 11. 1997, sklepa vse po-
godbe v imenu in za račun združenja brez
omejitev v okviru sprejetega letnega plana,
razen za nakup, prodajo ali zamenjavo ne-
premičnin, kreditnih pogodb ter pogodb,
ki finančno obremenjujejo združenje nad
1,000.000 SIT, za katere mora biti pose-
bej pooblaščen po sklepu upravnega od-
bora.

Rg-208624
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00467 z dne 17. 8. 1998 pri
subjektu vpisa RE-ING, d.o.o., računovod-
ski inženiring Koper, sedež: Kampel 12,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05379/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1228404
Sedež: 6000 Koper, Ankaranska 7.

Rg-208625
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00653 z dne 17. 8. 1998 pri
subjektu vpisa STUDIO SOL ET LUNA,
umetnostna obrt in varstvo kulturnih do-

brin, d.o.o., Mihele, p. Kozina, sedež: Mi-
hele št. 28, 6240 Kozina, pod vložno
št. 1/04448/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5806739
Dejavnost, vpisana dne 17. 8. 1998:

0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, 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; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje video zapisov;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okra-
sne keramike; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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.; 3621 Kovanje kovancev in
medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
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5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 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
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
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; 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; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 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; 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; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija 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.; 92521 Dejav-
nost muzejev; 92522 Varstvo kulturne de-
diščine; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-208626
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00681 z dne 17. 8. 1998 pri
subjektu vpisa CAMBIASO & RISSO, Po-
morska agencija, d.o.o., Koper,
CAMBIASO & RISSO, Agenzia marittima,
s.r.l., Capodistria, sedež: Vojkovo na-
brežje 30, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05071/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5933641
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Poljanšek Maksimiljan, razrešen
12. 3. 1998, direktor Bočaj Iztok, Koper,
Ulica Generala Levičnika 50f, imenovan
12. 3. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-208627
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00729 z dne 17. 8. 1998 pri
subjektu vpisa GAMATELECOM, trgovina,
montaža in servis, d.o.o., Koper, sedež:
Pristaniška ulica št. 3, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03321/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5654700
Firma: CELLULAR, trgovina, montaža,

servis, d.o.o.
Skrajšana firma: CELLULAR, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je številka 4

Dejavnost, vpisana dne 17. 8. 1998:
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov, te-
lefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Ekonomska propaganda;
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.

Rg-208628
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00738 z dne 17. 8. 1998 pri
subjektu vpisa ARCHITECTA, d.o.o., pod-
jetje za projektiranje, inženiring, gradnjo
in promet z nepremičninami, Piran, Tar-
tinijev trg 15/I, sedež: Tartinijev trg 15/I,
6330 Piran, pod vložno št. 1/01370/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in poslovnih dele-
žev ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5390486
Osnovni kapital: 4,572.000 SIT
Ustanovitelja: Vranešič Nebojša, Koper,

Rozmanova 1, vstop 7. 11. 1989, vložek
2,286.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Pivač Salko, Piran, Trg 1. maja 11,
vstop 7. 11. 1989, vložek 2,286.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 8. 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
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in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 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.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje.

Rg-208629
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00769 z dne 17. 8. 1998 pri
subjektu vpisa XAVIER, podjetje za audio
& video, d.o.o., Koper, sedež: C. I. istrske
br. 98, Čežarji, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04032/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5746647
Dejavnost, vpisana dne 17. 8. 1998:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežne-
ga; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3630 Proizvodnja glasbenih instru-
mentov; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7133 Dajanje pi-

sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
7440 Ekonomska propaganda; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve.

Rg-208633
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00952 z dne 19. 8. 1998 pri
subjektu vpisa ADRIA PLAST, uvoz-izvoz
in trgovina, d.o.o., sedež: Obala 114, Lu-
cija, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/04374/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in dele-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5805627
Ustanovitelj: Zerjal Florjan, izstopil 2. 6.

1998; Cossich Dario, Muggia, Trst, Italija,
Strada per Lazzaretto 41, vstop
21. 4. 1993, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

KRANJ

Rg-200810
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/ 00229 z dne 5. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KOKRA, trgovsko podjetje,
p.o., Kranj, sedež: Mirka Vadnova 19,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00041/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5001455
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Božič Zvonko, razrešen 31. 1. 1997;
direktor Bogataj Alojzij Slavko, Kranj, Škof-
jeloška 44, imenovan 1. 2. 1997, zastopa
družbo brez omejitev, pri sklepanju pogodb
o nakupu in prodaji nepremičnin ter pogodb
o dolgoročnih posojilih pa potrebuje soglas-
je delavskega sveta.

Rg-200862

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00907 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KOKRA, trgovsko podjetje,
p.o., Kranj, sedež: Mirka Vadnova 19,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00041/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5001455
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

Luznar Andrejki, ki je bila razrešena 9. 10.
1996.

Rg-200894

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00245 z dne 2. 12. 1997 pri
subjektu vpisa POLO, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Bled, sedež: Cesta
svobode 22, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/02202/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, razširitev in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5495997
Osnovni kapital: 2,042.000 SIT
Ustanovitelj: Božijak Joahim, Radovljica,

Linhartov trg 15, vstop 23. 2. 1991, vložek
2,042.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1997: 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; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem.

Rg-201925

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01539 z dne 9. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOKRA, trgovsko podjetje,
p.o., Kranj, sedež: Mirka Vadnova 19,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00041/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, os-
novni kapital, ustanovitelje, nadzorni svet,
spremembo firme, tipa zastopnika in dejav-
nosti ter uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5001455
Firma: KOKRA, trgovsko podjetje, d.d.
Skrajšana firma: KOKRA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Ulica Mirka Vad-

nova 19
Osnovni kapital: 521,357.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
138,050.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
51,421.000 SIT, Slovenska razvojna druž-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 5 / 28. 1. 1999 / Stran 469

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
102,842.000 SIT, udeleženci interne raz-
delitve, vložili 70,618.000 SIT, udeleženci
notranjega odkupa, vložili 151,280.000
SIT, in Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vložila 7,146.000
SIT – vstopili 29. 9. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bo-
gataj Slavko Alojz, Kranj, Škofjeloška c. 84,
razrešen 29. 9. 1997 kot direktor in imeno-
van za člana začasne uprave, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Dolinar Jelka,
Perčič Boštjan in Pirnaver Rafael, vstopili
29. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1998: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50500 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 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; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 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 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; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55230
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; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-

nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71320 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 92330 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
1348/01502-1997/KJ z dne 7. 11. 1997.

Rg-202828

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01785 z dne 19. 2. 1998 pri
subjektu vpisa HOTEL JELOVICA, p.o., ho-
telsko turistično podjetje, sedež: Cesta
svobode 5, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/01693/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme in sede-
ža, osnovni kapital, ustanovitelje, naziv za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5727847
Firma: HOTEL JELOVICA BLED, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Cesta svobode 8
Osnovni kapital: 216,300.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 26,496.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 20,023.000
SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Oz-
načba A, Ljubljana, Dunajska 160, vložila
47,355.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Označba F, Ljubljana, Dunajska
160, vložila 80,088.000 SIT, Slovenska
razvojna družba, d.d., Označba H, Ljublja-
na, Dunajska 160, vložila 16,077.000 SIT,
Alagič Minka, Jesenice, C. revolucije 7, vlo-
žila 399.000 SIT, Andrejčič Aleksander, Ra-
dovljica, Studenčice 8, vložil 453.000 SIT,
Arčon Damjana, Blejska Dobrava 128, vlo-
žila 322.000 SIT, Benedik Pavla, Bled, Tru-
barjeva 8, vložila 433.000 SIT, Bilič Marija,
Zgornje Gorje, Krnica 3b, vložila 24.000
SIT, Bremec Alojz, Bled, Alpska 9, vložil
320.000 SIT, Bundalo Dušan, Bled, C. svo-
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bode 3, vložil 453.000 SIT, Čehaič Medi-
ha, Jesenice, Ilirska 9a, vložil 398.000 SIT,
Černi Pavla, Zg. Gorje 83, vložila 484.000
SIT, Čufr Boštjan, Bled, Taleška 3, vložil
108.000 SIT, Davidovič Rade, Bled, Alp-
ska 13, vložil 139.000 SIT, Dejanovič Sne-
žana, Jesenice, C. Cirila Tavčarja 1b, vloži-
la 122.000 SIT, Dijak Jože, Radovljica,
Gradnikova 71, vložil 139.000 SIT, Dijak
Marija, Radovljica, Gradnikova 71, vložila
77.000 SIT, Dijak Marjan, Zgornje Gorje,
Poljšica 49, vložil 671.000 SIT, Dušanič
Darja, Jesenice, C. Toneta Tomšiča 70, vlo-
žila 113.000 SIT, Džehverovič Mersada,
Cazin, BiH, Št. Platnica, vložila 113.000
SIT, Gnjatovič Ljiljana, Prijedor, BiH, M. Pa-
lančište 39, vložila 96.000 SIT, Halkič Fati-
ma, Bled, Kolodvorska 7c, vložila 411.000
SIT, Harc Zineta, Bled, Čopova 6a, vložila
91.000 SIT, Hodžič Senad, Bled, Želeška
12, vložil 137.000 SIT, Jarkovič Danijela,
Bled, Alpska 19, vložila 146.000 SIT, Jauk
Urška, Radovljica, Gradnikova 99, vložila
478.000 SIT, Jerebic Jožef, Bled, C. svo-
bode 4a, vložil 283.000 SIT, Jonič Dragan,
Radovljica, Gorenjska c. 31a, vložil
114.000 SIT, Kavčič Irena – Lebar, Begu-
nje, Zgoša 38, vložila 379.000 SIT, Kelbel
Antonija, Bohinjska Bela 139, vložila
20.000 SIT, Kešina Gordana, Jesenice, Ti-
tova 63, vložila 99.000 SIT, Kešina Neven-
ka, Pičan, Hrvaška, Pičan 26, vložila
88.000 SIT, Klinar Dimitrij, Jesenice, Titova
71, vložil 128.000 SIT, Kokalj Janez, Bled,
C. v Vintgar 8, vložil 90.000 SIT, Kruško
Mehmedalija, Bled, Alpska 15, vložila
150.000 SIT, Komljanec Zdenka, Bled,
Gradnikova 3, vložila 133.000 SIT, Larisi
Sandi, Zgornje Gorje 39, vložil 158.000
SIT, Čebašek Katja, Radovljica, Roblekovo
naselje 41, vložila 128.000 SIT, Mandeljc
Hermina, Zgornje Gorje, Grabče 7, vložila
18.000 SIT, Mihelič Marijan, Bled, Cesta v
Vintgar 8, vložil 142.000 SIT, Mohorič Mi-
ro, Lesce, Koroška 5, vložil 437.000 SIT,
Nagode Terezija, Bled, Alpska 5, vložila
499.000 SIT, Skular Savka, Jesenice, C. v
Rovte 6, vložila 404.000 SIT, Palhartinger
Jurij, Lesce, Finžgarjeva 20, vložil 517.000
SIT, Pašič Sehrija, Jesenice, Pod Mirco 3,
vložila 294.000 SIT, Petrovič Ante, Bled,
Naselje J. Bernarda 2, vložil 533.000 SIT,
Piber Sonja, Jesenice, Udarna 10, vložila
430.000 SIT, Piber Štefanija, Bled, Riblije-
va 5a, vložila 105.000 SIT, Plemelj Matevž,
Bled, Grič 3, vložil 330.000 SIT, Popovič
Cvijeta, Bled, Grajska 46, vložila 85.000
SIT, Požar Vincencija, Zg. Gorje, Sp. Gorje
50a, vložila 84.000 SIT, Primožič Franc,
Radovljica, Gorica 15, vložil 501.000 SIT,
Rahmanovič Rubija, Jesenice, Ilirska 17,
vložila 91.000 SIT, Rakič Dragica, Bled, C.
svobode 3, vložila 474.000 SIT, Rakuš Ve-
ra, Bled, Savska, 7b, vložila 452.000 SIT,
Ravnik Elizabeta, Boh. Bistrica, Zoisova 30,
vložila 454.000 SIT, Ražen Bosiljka, Bled,
Nas. J. Bernarda 9, vložila 509.000 SIT,
Rimahazi Mirko, Bled, Za Pecovco 3, vložil
717.000 SIT, Rošič Mensura, Bihač, BiH,
Livadska bb, vložila 139.000 SIT, Smajič
Rahila, Jesenice, C. 1. maja 35, vložila

398.000 SIT, Mitrovič Ramiza, Bled, Zago-
riška c. 2, vložila 131.000 SIT, Svenšek
Marija, Bled, Alpska 3, vložila 103.000 SIT,
Širovnik Marjanca, Begunje, Poljče 41, vlo-
žila 109.000 SIT, Šorgo Simona – Debe-
lak, Naklo, Krakovo 17, vložila 10.000 SIT,
Švagelj Marija, Bled, Alpska 5, vložila
175.000 SIT, Talaber Agica, Bled, C. v
Megre 20, vložila 475.000 SIT, Tržan Dani-
ca, Bled, Pod stražo 1, vložila 486.000
SIT, Tukara Jožef, Ljutomer, Radomeščeak
46, vložil 36.000 SIT, Urh Marko, Bled,
Cankarjeva 8, vložil 129.000 SIT, Vendra-
min Ivana, Bled, Alpska 15, vložila 136.000
SIT, Čufar-Vetrab Eržebet, Bled, Taleška 3,
vložil 158.000 SIT, Visenjak Zlatica, Bled,
Grajska 41, vložila 73.000 SIT, Završnik
Renata, Bled, Alpska 13, vložila 251.000
SIT, Zupan Ivana, Bled, Ljubljanska 33, vlo-
žila 57.000 SIT, Žemva Franc, Bled, Dolina
24, vložil 551.000 SIT, Žvegelj Vesna, Bled,
Želeška 5, vložila 832.000 SIT, Žemva Zor-
ka, Zg. Gorje, Sp. Gorje 233, vložila
434.000 SIT, Cvenkelj Magda, Radovljica,
Roblekova 26, vložila 185.000 SIT, Kova-
čič Varja, Podnart, Ljubno 121, vložila
261.000 SIT, Toman Tanja, Bled, Bodešče
29, vložila 27.000 SIT, Mučič Terezija,
Bled, C. svobode 51, vložila 77.000 SIT,
Blaznik Aleš, Kropa, Kropa 7, vložil 18.000
SIT, Derlink Jožica, Bled, Gregorčičeva 1,
vložila 16.000 SIT, Rimahazi Ana-Marija,
Bled, Za Pecovco 3, vložila 400.000 SIT,
Sebanc Franc, Bled, Kidričeva 6, vložil
250.000 SIT, Sebanc Franc, Bled, Kidriče-
va 6, vložil 400.000 SIT, Kapus Marija,
Bled, Alpska 7, vložila 400.000 SIT, Srač-
njek Karel, Bled, Sebenje 104, vložil
300.000 SIT, Černe Šolastika, Bled, Tri-
glavska 2, vložila 400.000 SIT, Konjevič
Jana, Lesce, Boštjanova ul. 4, vložila
118.000 SIT, Bremec Francka, Bled, Alpa-
ska 9, vložila 103.000 SIT, Dijak Aleksan-
der, Zg. Gorje, Poljščica 49, vložil 216.000
SIT, Čehaič Edisa, Jesenice, Ilirska 9a, vlo-
žila 100.000 SIT, Čehaič Edeis, Jesenice,
Ilirska 9a, vložil 100.000 SIT, Plemelj Ma-
tevž, Bled, Grič 3, vložil 350.000 SIT, Jauk
Josip, Radovljica, Gradnikova 99, vložil
175.000 SIT, Rakuš Marijan, Bled, Savska
7b, vložil 350.000 SIT, Benedik Liza, Bled,
Mladinska 9, vložila 57.000 SIT, Kovačevič
Danilo, Radovljica, S. Žagarja 40, vložil
209.000 SIT, Pašič Ramiz, Jesenice, Pod
Mirco 3, vložil 300.000 SIT, Pašič Alen,
Jesenice, Pod Mirco 3, vložil 100.000 SIT,
Pašič Analija, Jesenice, Pod Mirco 3, vloži-
la 100.000 SIT, Sračnjek Gregor, Bled, Se-
benje 104, vložil 100.000 SIT, Bremec Eva,
Bled, Alpska 9, vložila 53.000 SIT, Bremec
Rok, Bled, Alpska 9, vložil 33.000 SIT,
Smajič Ibrahim, Jesenice, C. 1. maja 35,
vložil 118.000 SIT, Korošec Matija, Ljublja-
na, Rimska 9, vložil 15.000 SIT, Korošec
Rajko, Ljubljana, Rimska 9, vložil 16.000
SIT, Kruško Melita, Bled, Alpska 15, vložila
43.000 SIT, Tutič Mare, Bled, Alpska 15,
vložil 56.000 SIT, Koren Dejan, Bled, Tri-
glavska c. 37, vložil 30.000 SIT, Koren So-
nja, Bled, Triglavska c. 37, vložila 30.000
SIT, Žemva Ivana, Bled, Dolina 24, vložila

350.000 SIT, Lebar Marijan, Ljubljana, Hre-
nova 17, vložil 300.000 SIT, Konjevič Zlat-
ko, Lesce, Boštjanova ul. 4, vložil 300.000
SIT, Palačkovič Vaso, Banja Luka, BiH, Me-
lina 253, vložil 136.000 SIT, Mušič Anica,
lastnica skupnega poslovnega deleža,
Lesce, Alpska 29, Hočevar Darja, lastnica
skupnega poslovnega deleža, Zg. Gorje,
Sp. Gorje 10b, in imetniki skupnega po-
slovnega deleža v višini 13.000 SIT – vsto-
pili 18. 12. 1997, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pal-
hartinger Jurij, Lesce, Finžgarjeva 20, ki od
18. 12. 1997 zastopa družbo kot začasni
poslovodja – direktor brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1998: 1552
Proizvodnja sladoleda; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 40104 Prenos
elektrike; 40105 Distribucija elektrike;
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 40301 Proizvodnja pare in to-
ple vode; 40302 Distribucija pare in tople
vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribuci-
ja vode; 4543 Oblaganje tal in sten; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Te-
lekomunikacije; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 7230 Obdela-
va podatkov; 7470 Čiščenje stavb; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01426/01059-1997/ST z dne 22. 12.
1997.

Rg-205325

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00235 z dne 6. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZAKA, podjetje za trgovino,
propagando, projektiranje in ostale sto-
ritve, d.o.o., Bled, sedež: Grajska 44,
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4260 Bled, pod vložno št. 1/04370/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, povečanje osnovnega
kapitala in povečanje osnovnih vložkov druž-
benikov s temile podatki:

Matična št.: 5733936
Osnovni kapital. 10,784.000 SIT
Ustanovitelja: Žitnik Stane, Bled, Ko-

roška 4, in Golc Iztok, Bled, Rečiška 51,
vstopila 21. 1. 1993, vložila po 5,392.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 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; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6220
Izredni zračni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-205337

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00637 z dne 8. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa DIVA, podjetje za trgovino in
storitve, Tržič, d.o.o., sedež: Na logu 1,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/03259/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo priimka družbenice in zastopnice ter
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5600324
Ustanoviteljica: Karba Vesna, Tržič, Na

logu 1, vstop 15. 3. 1994, vložek 820.147
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kar-
ba Vesna, imenovana 15. 3. 1994, zastopa
družbo kot poslovodkinja neomejeno.

Dejavnost, vpisana 8. 4. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4543 Oblaganje tal
in sten; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 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; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-206284

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00159 z dne 25. 5. 1998 pri
subjektu vpisa SAVA, Kmetijsko gozdar-
ska zadruga z o.o., Lesce, sedež: Rožna
dolina 50, 4248 Lesce, pod vložno
št. 1/05513/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5147166
Sedež: 4248 Lesce, Rožna dolina 50
Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji

lesa in gradbenega materiala; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 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; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
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; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 6024
Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje.

Rg-206291

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00693 z dne 22. 5. 1998 pri
subjektu vpisa ELAN, podjetje za ustanav-
ljanje, financiranje in upravljanje z dru-
gimi podjetji, d.d., Begunje, sedež: Be-
gunje 1, 4275 Begunje, pod vložno
št. 1/00081/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5048770
Člani nadzornega sveta: Katičić Martin,

Gerovac Ivan, Ostoja Darko in Saraga Želj-
ko, izstopili 1. 9. 1997; Tešija Ivan in Matić
Nediljko, vstopila 1. 9. 1997; Zaninović Dra-
gutin, izstopil 27. 2. 1998; Pasicki Brani-
mir, vstopil 1. 9. 1997.
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Rg-206302

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00651 z dne 5. 5. 1998 pod št.
vložka 1/06202/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1278053
Firma: ART – CART, prodaja papirne

galanterije, d.o.o.
Skrajšana firma: ART – CART, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4264 Bohinjska Bistrica, Pod

rebrom 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kosec Franc, Bohinjska Bi-

strica, Pod rebrom 6, vstop 18. 3. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kosec Franc, imenovan 18. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 52473 Dejavnost
papirnic; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic.

Rg-207459

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01156 z dne 19. 6. 1998 pri
subjektu vpisa TEHNIK, splošno gradbe-
no podjetje, p.o., Škofja Loka, sedež:
Stara c. 2, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00022/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, kapital, ustanovitelje, člane
nadzornega sveta, spremembo firme, skraj-
šane firme, tipa zastopnika in dejavnosti ter
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5075513
Firma: SPLOŠNO GRADBENO

PODJETJE TEHNIK, d.d., družba za grad-
beništvo, inženiring, trgovino

Skrajšana firma: SGP TEHNIK, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4220 Škofja Loka, Stara c. 2
Osnovni kapital: 467,493.000 SIT
Ustanovitelji: Mestni ljudski odbor, Škofja

Loka, izstopil 23. 10. 1997; Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vlo-
žil 46,601.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, vložil 83,895.000
SIT, Slovenska razvojna družba, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložila 106,889.000 SIT, ude-
leženci interne razdelitve, vložili 84,852.000
SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložili
143,771.000 SIT, in imetniki delnic osnov-
nega kapitala v zasebni lasti, vložili
1,484.000 SIT – vstopili 23. 10. 1997, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žit-
nik Gregor, razrešen 23. 10. 1997; Kumer
Jože, Škofja Loka, Podlubnik 253, ki od
23. 10. 1997 kot direktor začasne uprave
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Mohorič Franc,
Prevodnik Jurij in Fabjan Marko, vstopili
23. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1998: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1413
Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 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; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 2664 Proizvodnja
malte; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2734 Vlečenje žice;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih
posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 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; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 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 kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni 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; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7470 Čiščenje stavb;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih
naprav; 90005 Druge storitve javne higie-
ne.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi odločbe Agencije za pre-
strukturiranje in privatizacijo št. LP
01227/01091-1998/AK z dne 13. 3. 1998.

Rg-207460

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00003 z dne 18. 6. 1998 pri
subjektu vpisa Tovarna čipk, vezenin in
konfekcije Bled, d.o.o., sedež: Kajuho-
va cesta 1, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/00242/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje – prokuro, s temile
podatki:

Matična št.: 5036844
Sedež: 4260 Bled, Kajuhova cesta 1
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Maglica Anton, Kozina, Klanec pri Ko-
zini 19c, imenovan 27. 11. 1997, poob-
laščen je tudi za odsvajanje in obremenje-
vanje nepremičnin, ki so last podjetja.
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Rg-207476

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01050 z dne 2. 6. 1998 pod št.
vložka 1/06222/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1303708
Firma: JERNEJA LIKAR IN

DRUŽBENICA, d.n.o., frizerstvo, trgovi-
na in storitve

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4000 Kranj, Brdo, Predoslje 39
Ustanoviteljici: Likar Jerneja in Likar Sil-

va, obe iz Poljan nad Škofjo Loko 28, vsto-
pili 26. 5. 1998, odgovornost:  odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benici Likar Jerneja in Likar Silva, imenova-
ni 26. 5. 1998, vsaka od njiju zastopa in
sklepa posle do zneska 100.000 SIT, nad
tem zneskom pa zastopata in sklepata po-
sle obe pooblaščenki skupaj.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 1531
Predelava in konzerviranje krompirja;
1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škro-
ba in škrobnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v disko-
tekah in nočnih barih; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejav-
nost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-207479

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00548 z dne 1. 6. 1998 pod št.
vložka 1/06219/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in se-
deža družbe s temile podatki:

Matična št.: 5374057
Firma: EKONOMSKO MARKETINŠKI

SERVIS, Podjetje za oskrbo sejemskih
dejavnosti, d.o.o., Kranj

Skrajšana firma: EKONOMSKO
MARKETINŠKI SERVIS, d.o.o., Kranj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4000 Kranj, Savska c. 14
Osnovni kapital: 1,781.000 SIT

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vložno številko 1-6175-00 pod istim imenom.

Rg-207488

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00721 z dne 4. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa IZID, računalniško informacij-
ski inženiring, d.o.o., Jesenice, sedež: In-
dustrijska ulica 2a, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/05326/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5862132
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ščavničar Stevo, razrešen 31. 12.
1996; direktor Šubic Branko, Kranj, Plani-
na 38, imenovan 1. 1. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev, pri sklepanju poslov, vred-
nih več kot 1,000.000 SIT, pa potrebuje
soglasje skupščine.

Rg-207497

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00999 z dne 8 .6. 1998 pri
subjektu vpisa ASTERA 1, trgovina in po-
sredovanje, d.o.o., sedež: Struževo 49,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05607/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5909708
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

Avbelj Dragu, ki je bil razrešen 14. 7. 1997.

Rg-207515

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01302 z dne 2. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA POLDETA
STRAŽIŠARJA JESENICE, sedež: Ulica
Viktorja Kejžarja št. 5, 4270 Jesenice,
pod vložno št. 1/04392/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo akta o
ustanovitvi zavoda ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5719119
Sedež: 4270 Jesenice, Ulica Viktorja

Kejžarja št. 5
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80103
Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z
motnjami v razvoju; 85314 Dejavnost
varstveno delovnih centrov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov.

Sprememba odloka z dne 29. 5. 1997.

Rg-207516

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01164 z dne 1. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa LES & VEHO, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Dobro Polje,
sedež: Dobro Polje 3, 4243 Brezje, pod
vložno št. 1/01968/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5538874
Firma: LES & VEHO, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Dobro Polje

Sedež: 4243 Brezje, Dobro Polje 3
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Šivic Jože, vložil 1,301.800

SIT, in Šivic Lidija, vložila 200.200 SIT, oba iz
Brezja, Dobro Polje 3, vstopila 26. 10. 1990,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 1. 6. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo.

Rg-207520

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01040 z dne 8. 6. 1998 pri
subjektu vpisa AMAZONA, akvaristika,
Kranj, d.o.o., Obj. 591-94, sedež: Gale-
tova 12, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/04279/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5726310
Firma: AMAZONA, akvaristika, Kranj,

d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Galetova 12
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1998: 0502 Ri-

bogojstvo, ribiške storitve; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5170 Druga trgovina na debelo;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-207541

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01065 z dne 22. 6. 1998 pod
št. vložka 1/06240/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1305611
Firma: GUAVA – GOŠTE & CO, trgovi-

na in storitve, d.n.o., Tržič
Skrajšana firma: GUAVA – GOŠTE &

CO, d.n.o., Tržič
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Loka 82
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Gošte Igor, Tržič, Loka 82,

in Jankovič Simon, Kranj, Gubčeva 7, vsto-
pila 26. 5. 1998, vložila po 10.000 SIT,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Gošte Igor in Jankovič Simon, ime-
novana 26. 5. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1998:
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 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; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje.

Rg-207544

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01760 z dne 26. 6. 1998 pri
subjektu vpisa GOODIMEX, gumarska in
kemična industrija, d.o.o., sedež: Škof-
jeloška 6, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/06109/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi
d.o.o.s temile podatki:

Matična št.: 1196367
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

17. 12. 1997.

Rg-207547

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01340 z dne 6. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa AMAZONA, akvaristika, Kranj,
d.o.o., sedež: Galetova 12, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/04279/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izpuščeno dejavnost s
temile podatki:

Matična št.: 5726310
Dejavnost, vpisana 6. 8. 1998: 2612

Oblikovanje in obdelava ravnega stekla.

Rg-208051

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00805 z dne 31. 7. 1998 pri
subjektu vpisa DOMEL, Elektromotorji in
gospodinjski aparati, d.d., sedež: Otoki
21, 4228 Železniki, pod vložno
št. 1/00327/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5045401
Član nadzornega sveta: Žaberl Franc,

izstopil 23. 3. 1998; Dolenc Edo, vstopil
23. 3. 1998.

Rg-208052

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00756 z dne 22. 7. 1998 pri
subjektu vpisa SIMP, proizvodno in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Radovljica, sedež:
Triglavska c. 1, 4240 Radovljica, pod
vložno št. 1/04424/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, spremembo družbenika in družbe-
ne pogodbe, spremembo priimka družbeni-
ka in osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5733146
Ustanovitelja: Šiftar Bohinec Sabina, Ra-

dovljica, Triglavska c. 1, vstop 2. 2. 1993,
vložek 1,078.395 SIT, in Bohinec Iztok,
Radovljica, Ulica Simona Gregorčiča 24,
vstop 14. 4. 1997, vložek 1,036.105 SIT
– odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šif-
tar Bohinec Sabina, imenovana 2. 2. 1993,
kot poslovodkinja-direktorica zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 2010 Žaga-
nje 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;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izda-

janje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2623 Proizvodnja izola-
torjev in izolacijskih elementov iz kerami-
ke; 2624 Proizvodnja druge tehnične ke-
ramike; 2625 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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 po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 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 ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
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ništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina 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
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 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; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdel-
ki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-

govina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 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; 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
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 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; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va 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; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 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; 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;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska 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.;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejav-
nost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
K 74.12 ne sme opravljati revizijske dejav-
nosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 4. 1997.

Rg-208054

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00571 z dne 21. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ELBACO, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Ul.
Maksima Sedeja 8, 4226 Žiri, pod vlož-
no št. 1/05776/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo priimka in naslova
družbenice ter osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5935199
Ustanoviteljica: Klemenčič Mojca, Žiri,

Ulica Maksima Sedeja 8, vstop 15. 3.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Klemenčič Mojca, imenovana
15. 3. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.
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LJUBLJANA

Rg-206410
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02683 z dne 3. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa Nacionalna finančna družba za
upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Trdinova 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25122/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
deležev, osnovnega kapitala in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5825326
Osnovni kapital: 220,500.000 SIT
Ustanovitelji: ABANKA, d.d., Ljubljana,

Slovenska 58, vstop 6. 1. 1994, vložek
41,368.921,50 SIT, ADRIATIC, Zavaroval-
na družba, d.d., Koper, Ljubljanska c. 3a,
vstop 29. 3. 1994, vložek 41,368.921,50
SIT, BANKA CELJE, d.d., Celje, Vodnikova
2, vstop 6. 1. 1994, vložek 41,368.921,50
SIT, DOLENJSKA BANKA, d.d., Novo me-
sto, Seidlova cesta 1, vstop 6. 1. 1994, vlo-
žek 41,368.921,50 SIT, GORENJSKA BAN-
KA, d.d., Kranj, Bleiweisova 1, vstop 6. 1.
1994, vložek 41,368.921,50 SIT, Valant
Stanislav, Ljubljana, Kotnikova 12, vstop
23. 1. 1996, vložek 11,928.021,30 SIT,
Ambrož Roman, Ljubljana, Rodičeva 23, vs-
top 23. 1. 1996, vložek 207.302,14 SIT,
Bošković Zoran, Ljubljana, Rudnik II, št. 6,
vstop 23. 1. 1996, vložek 207.302,14 SIT,
Figueroa-Vega Emilija, Ljubljana, Ulica bra-
tov Učakar 132, vstop 23. 1. 1996, vložek
207.302,14 SIT, Maček Matjaž, Ljubljana,
Valvasorjeva 12, vstop 31. 1. 1996, vložek
207,302,14 SIT, Rešek Rajko, Koper, Ul.
II.prekomorske  brigade 19, vstop 31. 1.
1996, vložek 207.302,14 SIT, Rabzelj Dra-
go, Novo mesto, Gornje Kronovo št. 10, vs-
top 31. 1. 1996, vložek 207.302,14 SIT,
Ževart Milan, Celje, Ulica Alme Karlin 9, vs-
top 31. 1. 1996, vložek 207.302,14 SIT,
Grims Andrej, Kranj, Cesta Staneta Žagarja
39, vstop 23. 1. 1996, vložek 138.128,09
SIT, in Dominko Lenka, Vrhnika, Grilcev grič
16, vstop 31. 1. 1996, vložek 138.128,09
SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 5. 1998.

Rg-206411
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02735 z dne 3. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa STILMARK, d.o.o., založništvo,
marketing in trgovina, sedež: Cigaletova
11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06796/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 4809/97
zaradi firme s temile podatki:

Matična št.: 5395887
Firma: STILLMARK, d.o.o., založniš-

tvo, marketing in trgovina
Skrajšana firma: STILLMARK, d.o.o.

Rg-206412
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02436 z dne 3. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa DERBY CLUB, RIZVIĆ IN PEN-
TEK, gostinstvo, d.n.o., sedež: Stožice
22, 1000 Ljubljana, pod vložno

št. 1/28720/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo firme in deležev ter osnovni ka-
pital s temile podatki:

Matična št.: 5986338
Firma: DERBY CLUB, gostinstvo,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelji: Rizvić Husein, Ljubljana,

Ulica borca Petra 11, vložil 1,141.500 SIT,
in Pentek Jože, Ljubljana, Clevelandska
15a, vložil 380.500 SIT, izstopila iz d.n.o.
in vstopila v d.o.o. 7. 4. 1998, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Rg-206462
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00983 z dne 13. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNI-
KA, p.o., sedež: Tržaška cesta 9, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/00689/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljice in firme ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5052394
Firma: CANKARJEVA KNJIŽNICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljca: Skupščina občine Vrhni-

ka, izstop 9. 11. 1996; Občina Vrhnika,
Vrhnika Tržaška cesta 1, vstop 9. 11. 1996,
vložek 92,774.393,60 SIT, odgovornost:
odgovarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1998: 92511
Dejavnost knjižnic.

Rg-206463
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02587 z dne 4. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa INŽENIRING, PROJEKTIRANJE,
RAZVOJ IBT LJUBLJANA, d.d.,  sedež:
Proletarska 4, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04760/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5181755
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ber-

čič Iztok, Ljubljana, Trstenjakova ulica 2a,
razrešen 18. 3. 1997 kot zastopnik in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-206467
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04510 z dne 7. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa AVTONABAVA, trgovina, zasto-
panje in storitve, d.d., sedež: Zvezna 2a,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01517/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5003687
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Okorn Anton, Ljubljana, Koželjeva 16,
razrešen 24. 6. 1997 in ponovno imenovan
23. 6. 1997.

Člani nadzornega sveta: Bolkovič Ed-
mond, Grbec Milan, Trtnik Peter, Mišvel

Alenka, Krašek Edvard, Vezenšek Marija in
Golob Jadranka, izstopili 10. 6. 1997; Fi-
gueroa-Vega Emilija, predsednica, Trtnik
Peter, namestnik predsednice, Stopar Mi-
haela, Mižigoj-Trošt Milojka in Krašek Ed-
vard, vstopili 10. 6. 1997.

Rg-206468
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04642 z dne 13. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa HOTEL TURIST, d.d., Dalmati-
nova 15, Ljubljana, sedež: Dalmatinova
15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00392/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5308313
Člani nadzornega sveta: Mehle Alojz, Mi-

lanič Bojan, Turk Ivan, Tovornik Niko in Dr-
novšek Miro, izstopili 4. 8. 1997; Mehle
Alojz, Omahen Danijel in Milanič Bojan, vsto-
pili 4. 8. 1997.

Sprememba statuta z dne 7. 8. 1997.

Rg-206469
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04644 z dne 8. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa SEMENARNA, Ljubljana, pro-
izvodnja in trgovina, d.d., Ljubljana, Do-
lenjska c. 242, sedež: Dolenjska c. 242,
1108 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00030/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5005574
Člana nadzornega sveta: Kozelj Boris,

izstopil 30. 6. 1997; Demšar Mihael, pred-
sednik, vstopil 21. 12. 1995, in Malešič
Velimir, namestnik predsednika, vstopil
30. 6. 1997.

Rg-206470
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04695 z dne 8. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa SAP LJUBLJANA TURBUS, avto-
busni promet in turizem, d.d., sedež: Sre-
diška 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10984/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razrešitev in imenovanje članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5459656
Člana nadzornega sveta: Jazbec Ivana in

Rozman Jože, izstopila 6. 8. 1997; Puh Ivan
in Sojar Matej, vstopila 6. 8. 1997.

Rg-206471
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05329 z dne 19. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa TAP – “F”, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino živilskih in neživil-
skih proizvodov, marketing, gostinstvo,
turizem..., Ljubljana, Komanova 17, se-
dež: Komanova 17, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11022/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5460379
Firma: TAP – “F”, Podjetje za trgova-

nje na debelo in drobno ter agencijske
posle, d.o.o.
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Skrajšana firma: TAP – “F”, d.o.o.
Sedež: 1113 Ljubljana, Ulica pohor-

skega bataljona 34.

Rg-206472
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05749 z dne 8. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa ISKRA SEM SPS, servis poslov-
nih stavb, d.o.o., Ljubljana, Tržaška ce-
sta 2, sedež: Tržaška cesta 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložo št. 1/17812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5651654
Osnovni kapital: 2,238.000 SIT
Ustanoviteljica: ISKRA SEM, d.d., Ljub-

ljana, Cesta dveh cesarjev 403, vstop
27. 2. 1992, vložek 2,238.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-206473
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05802 z dne 21. 5. 1998 pod št.
vložka 1/06432/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 537660202
Firma: ART, trgovina na debelo in

drobno, Ljubljana, Podružnica Slovenj
Gradec

Skrajšana firma: ART, Ljubljana, d.o.o.,
Podružnica Slovenj Gradec

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Mestna

pasaža
Ustanovitelj: ART, trgovina na debelo in

drobno, Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Rim-
ska cesta 2, vstop 15. 10. 1997, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hočevar Primož, Velenje, Šlandrova
6, imenovan 15. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1998: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2112 Proizvodnja papirja in kartona;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2621 Proizvodnja go-
spodinjske in okrasne keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na

debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili  in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 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; 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; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi  izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na 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; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
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; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 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; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z

njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7481 Fotografska dejavnost; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-206474
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06071 z dne 15. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VIČ, sedež:
Abramova 26, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00758/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljice in
odgovornosti ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5084458
Ustanovitelji: Skupščina občine Vič Rud-

nik, izstop 12. 6. 1997; Mestna občina
Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop
12. 6. 1997, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-206475
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06143 z dne 26. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30615/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost zavodov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1233483
Firma: SKUPNOST VRTCEV REPUBLI-

KE SLOVENIJE
Skrajšana firma: SKUPNOST VRTCEV

SLOVENIJE
Pravnoorg. oblika: skupnost zavodov
Sedež: 1000 Ljubljana, Rašiška 7
Ustanovitelji: VVZ HANS CHRISTIAN AN-

DERSEN, Ljubljana, Rašiška 7, VVZ TRŽIČ,
Tržič, Ste Marie aux Mines 28, VVZ TRBOV-
LJE, Trbovlje, Rudarska c. 10a, JAVNI ZA-
VOD VVO ŠENTJUR, Šentjur pri Celju, Du-
šana Kvedra 25, VRTEC MAVRICA, Breži-
ce, Šolska ulica 5, VVZ VELENJE, Velenje,
Prešernova 3, VRTEC NOVA GORICA, No-
va Gorica, Kidričeva 34, in VZ MURSKA
SOBOTA, Murska Sobota, Talanyjeva 6,
vstopili 17. 6. 1997, odgovornost:  odgo-
varjajo do določene višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnice Meršnik Štefanija, Maribor, Dolar-
jeva ulica 3, Prešern Tatjana, Ljubljana, Dra-
veljska ulica 46, in Bratuž Božena, Ptuj,
Ulica 5. prekomorske 11, imenovane 17. 6.
1997, zastopajo skupnost kot podpredsed-
nice skupnosti.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1998: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9111 Dejavnost
poslovnih in delodajalskih združenj.

Rg-206476
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06490 z dne 7. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa LESNINA FINANCE, finančno sve-
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tovanje in druge poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Parmova 53, sedež:
Parmova 53, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03781/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5236886
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Petauer Boštjan, razrešen 10. 11.
1997; direktor Oštir Stojan, Ljubljana-Črnu-
če, Ložarjeva 20, imenovan 10. 11. 1997.

Rg-206477
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06533 z dne 14. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa DANFOS TRATA, regulacije
ogrevanja, prezračevanja in klimatizaci-
je, d.d., sedež: Jožeta Jame 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03245/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5226546
Osnovni kapital: 1.132,854.000 SIT.

Rg-206478
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06915 z dne 20. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa MEGA COMMERCE, Trgovina,
proizvodnja in storitve, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Cigaletova 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/22699/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, družbene pogodbe, sedeža in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5758785
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska ce-

sta 51a
Ustanoviteljica: Gorjup Gabrijelčič Dra-

gomira, Ajdovščina, Planina 4, vstop
30. 3. 1993, vložek 1,515.953 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Gabrijelčič Samo,
izstop 28. 11. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gabrijelčič Samo, razrešen 28. 11.
1997; Gorjup-Gabrijelčič Dragomira, razre-
šena 28. 11. 1997 kot zastopnica in ime-
novana za direktorico.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 11. 1997.

Rg-206480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07049 z dne 25. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa AGROTIME, export-import,
d.o.o., sedež: Cesta dveh cesarjev 389,
1000 Ljubljana, pod vložno
št.1/14598/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5543550
Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 01220

Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01500 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 05010 Ribištvo;
05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 15320 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 15330 Druga prede-
lava in konzerviranje sadja in vrtnin; 15510
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 15520 Proizvodnja sladoleda;

15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 15820 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic;  15870 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 15880 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
15910 Proizvodnja žganih pijač; 15920
Proizvodnja etilnega alkohola; 15930 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 15950 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 15960
Proizvodnja piva; 15980 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 17600
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 17710 Proizvodnja nogavic; 17720
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18240 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 21250 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 22130 Izdajanje
revij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 22310 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 22320 Razmnoževanje video-
zapisov; 22330 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 24200 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
24410 Proizvodnja farmacevtskih surovin;
24420 Proizvodnja farmacevtskih prepara-
tov; 24510 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 24630
Proizvodnja eteričnih olj; 24640 Proizvod-
nja fotografskih kemikalij; 24660 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 27410
Proizvodnja plemenitih kovin; 28120 Pro-
izvodnja kovinskega stavnega pohištva;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28520 Splošna mehanična de-
la; 28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29240 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 29560
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 30020 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 32100 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 32300 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33100 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 34100 Proizvodnja
motornih vozil; 34300 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 35300 Proizvodnja zračnih in
vesoljskih plovil; 35410 Proizvodnja motor-

nih koles;  35500 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 36220 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 36400 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
37100 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 45110 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela;  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;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 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; 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; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami;   51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51420 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51460
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51570 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 51640 Trgovina
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na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 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;
52310 Dejavnost lekarn; 52320 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgo-
vina 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 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; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov;  52720 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 52740 Druga popra-
vila, d.n.; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55520 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60220 Storitve taksistov;
60240 Cestni tovorni promet; 62100 Zrač-
ni promet na rednih linijah; 62200 Izredni
zračni promet; 63120 Skladiščenje; 63230
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 64120 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih  storitev;
64200 Telekomunikacije; 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavno-
sti, 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; 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; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 74810 Fotografska dejavnost;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 75240 Javna varnost, zakonitost in red;
80410 Dejavnost vozniških šol;  85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov; 91200 Dejavnost sindika-
tov; 92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92200 Radijska in televizijska dejavnost;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92340 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93040 Pogrebne storitve.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 12. 1997.

Rg-206481
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07069 z dne 25. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa RIRO, tekstilna proizvodnja,
izobraževanje, trgovina in zastopanje,
d.o.o., Kamnik, sedež: Jenkova 1, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/20496/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5714842
Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 1721

Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke;  1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih materialov; 1771 Proizvodnja noga-
vic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil;  1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavlja-
nje in protektiranje gum za vozila; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja  plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas;  2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
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; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
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52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 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; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 8022 Srednješolsko poklicno in stro-
kovno izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 85314 Dejavnost varstveno
delovnih centrov.

Rg-206482
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07099 z dne 3. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa VIDIGAJ IGYSUN & CO., poslovni
in komercialni inženiring, d.n.o., Ljublja-
na, Proletarska 2, sedež: Proletarska 2,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10874/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in firme s
temile podatki:

Matična št.: 5464528
Firma: VIDIGAJ IGYSUN & CO., poslov-

ni in komercialni inženiring, d.n.o., Ce-
sta na Log 46, Notranje Gorice

Skrajšana firma: VIDIGAJ IGYSUN &
Co., d.n.o., Notranje Gorice

Sedež: 1357 Notranje Gorice, Cesta
na Log 46

Ustanovitelj: Vidigaj Igor, Ljubljana, Kot-
nikova 13, vstop 18. 12. 1990, vložek
1.000 SIT, odgovornost:  odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vidigaj Igor, imenovan 26. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Vpiše se sprememba naslova družbeni-
ka in zastopnika Igorja Vidigaja.

Rg-206483
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07111 z dne 25. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa INVIVO, podjetje za poslovni preo-
brat, d.o.o., sedež: Ajdovščina 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29696/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1198912
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 28.

Rg-206484
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07129 z dne 25. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa KONISA, Podjetje za avtoma-
tizacijo procesov in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ziherlova 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št.1/03008/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5302323
Ustanovitelja: Razmovski Aleksander,

Ljubljana, Bežigrad 16, vložil 630.000 SIT,
in Selan Martin, Brezovica pri Ljubljani, Pot
terencev 6, vložil 870.000 SIT, vstopila
16. 11. 1989, odgovornost: ne  odgovarja-
ta; IR ELECTRONIC, d.o.o., izstopil 9. 12.
1997.

Rg-206485
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07130 z dne 25. 5. 1998 pri sub-
jektu pvisa G.R.B. ROTAR & COMPANY,
trgovina, storitve, proizvodnja, d.n.o., se-
dež: Cigaletova 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29545/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1196286
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Zgor-

nji log 59.

Rg-206487
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07250 z dne 2. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa BI BA BO, distribucija pisarniške-
ga materiala, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tr-
žaška 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28418/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5649366
Firma: BIRO HIŠA, prodaja pisarniške-

ga materiala, d.o.o.
Skrajšana firma: BIRO HIŠA, d.o.o.

Rg-206489
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07434 z dne 2. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa PETER-S TELEURH, telekomuni-
kacijski inženiring in trgovina, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Koblarjeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08428/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5406978
Osnovni kapital: 143,606.000 SIT
Ustanovitelj: Urh Peter, Vodice, Utik 29,

vstop 15. 9. 1990, vložek 143,606.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-206491
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00064 z dne 18. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa APEL SERVIS, d.o.o., delavski
in študentski servis, sedež: Kersnikova

3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20286/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, ustanovite-
ljev, deležev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5674115
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska ce-

sta 5
Ustanoviteljici: Luznar Magda, Ljubljana,

Plešičeva 4, vstop 13. 10. 1992, vložek
1,663.800 SIT, in Jusić Edita, Ljubljana,
Plešičeva ulica 4, vstop 5. 1. 1998, vložek
34.000 SIT – odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1998: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.

Rg-206492
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00271 z dne 8. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE, d.d.,
sedež: Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana,
pod vložno št.1/03550/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5046432
Osebe, pooblaščene za zastopanje: čla-

na uprave Vrečko Alojz, razrešen 31. 8.
1997, in Pogačnik Vinko, razrešen 29. 10.
1997; Prešern Vasilij, Ljubljana, Ažmanova
36, razrešen 29. 10. 1997 kot predsednik
uprave in imenovan za člana uprave, član
uprave Tasič Matija, Prevalje, Pod Gonjami
118, imenovan 29. 10. 1997, zastopa druž-
bo kot namestnik predsednika uprave, in
Urbanc Irena, Golnik, Goriče 45, razrešena
29. 10. 1997 kot prokuristka in imenovana
za članico uprave.

Rg-206493
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00364 z dne 4. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa MIKUŽ IN DRUGI, interesno
izobraževanje, k.d., sedež: Tršaška 392,
1351 Brezovica pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/19849/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5673046
Firma: INI-MINI MIKUŽ, interesno izo-

braževanje, k.d.
Skrajšana firma: INI-MINI MIKUŽ, k.d.

Rg-206494
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00408 z dne 7. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa EMONA POSLOVNA STAVBA, sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130,
sedež: Šmartinska 130, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04683/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljice s temile podatki:

Matična št.: 5183324
Ustanoviteljica: EMONA COMMERCE,

d.o.o. v stečaju, izstop 24. 10. 1997; Od-
veniška pisarna Alič, Kovač, Rigler, d.n.o. –
o.p., Ljubljana, Šmartinska 130, vstop
24. 10. 1997, vložek 1,187.506,30 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.
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Rg-206495
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00460 z dne 25. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa URANIA, podjetje za opravljanje
arhitekturnega projektiranja, grafičnega,
industrijskega in modnega oblikovanja,
izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pret-
narjeva 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24455/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5798647
Firma: NUIT, podjetje za opravljanje

arhitekturnega projektiranja, grafične-
ga, industrijskega in modnega oblikova-
nja, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: NUIT, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Zarnikova 7a
Ustanovitelj: Medvedić Mateja, izstop

18. 3. 1997; Bizovičar David, Ljubljana, Zar-
nikova 7a, vstop 6. 7. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 2211
Izdajanje knjig.

Rg-206496
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00650 z dne 7. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa INTERSPAR, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
152g, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15893/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5571693
Firma: SPAR SLOVENIJA, trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SPAR SLOVENIJA,

d.o.o.

Rg-206497
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00661 z dne 7. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa INŠTITUT ZA ENERGETIKO
LJUBLJANA, sedež: Brnčičeva 45, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28920/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5986290
Firma: IE, Inštitut za energetiko Ljub-

ljana
Skrajšana firma: IE Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Mencingerje-

va 7
Ustanovitelji: Brečevič Đani, Ljubljana,

Mlinska pot 18, Gasperič Matej, Ljubljana,
Gabrščakova 69, in Dornik Matjaž, Ljublja-
na, Vrhovci c. VIII/9, ki so vstopili 20. 11.
1996, ter Suvorov Mojca, Ljubljana, Matja-
ževa 5, ki je vstopila 28. 1. 1998 – vložili
po 100.000 SIT, odgovornsot: ne  odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami.

Rg-206498
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00740 z dne 7. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa PROREKLAM-EUROPLAKAT,

d.o.o., podjetje za ekonomsko propa-
gando in reklamo, Ljubljana, sedež: Slo-
venska 54, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17836/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5617669
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53.

Rg-206499
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00942 z dne 29. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30642/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1273345
Firma: PRAVNO-INFORMACIJSKI CEN-

TER NEVLADNIH ORGANIZACIJ – PIC,
Ljubljana

Skrajšana firma: PIC, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Metelkova 6
Osnovni kapital: 70.000 SIT
Ustanovitelji: Zavod za odprto družbo –

Slovenija, Ljubljana, Vegova 8, REC – Pred-
stavniška pisarna v Sloveniji, Ljubljana, Slo-
venska 5, RETINA – Zavod za podporo ci-
vilnodružbenih iniciativ, Ljubljana, Mirje 4,
LABECO – Center za ekološka raziskova-
nja, Ljubljana, Glinškova ploščad 18, Druš-
tvo za razvijanje prostovoljnega in preventiv-
nega dela, Ljubljana, Erjavčeva 25, Amnesty
Inernational Slovenije, Ljubljana, Kersniko-
va 4, in Mirovni inštitut, Ljubljana, Hotimiro-
va 19, vstopili 12. 11. 1997, vložili po
10.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šporar Primož, Ljubljana, Polje, No-
vo Polje, c. I/23, imenovan 12. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7411 Pravno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 8532 Izva-
janje socialnovarstvenih programov in stori-
tev; 9112 Dejavnost strokovnih združenj;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov.

Pod šifro 74.11 je dovoljeno pravno sve-
tovanje – brez odvetništva in notariata.

Rg-206500
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00958 z dne 7. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30534/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273973
Firma: SPRINGER TRAVEL, KERIN &

KERIN, gostinstvo, turizem, trgovina,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: SPRINGER TRAVEL,
KERIN & KERIN, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1234 Mengeš, Finžgarjeva 2
Ustanoviteljici: Kerin Helena in Kerin Viš-

nja, obe iz Mengša, Finžgarjeva 2, vstopili
16. 2. 1998, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kerin Helena in prokuristka Kerin
Višnja, imenovani 16. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52240 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55510 Storitve
menz; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.;92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.;93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-206501
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00973 z dne 19. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa PC PŠENIČNY CONSULTING,
Podjetje za podjetniško svetovanje, mar-
keting, ekonomiko, organizacijo poslo-
vanja, informatiko in pravno svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Gubčeve briga-
de 41, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03404/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, prokurista,
osnovnega kapitala, in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5314828
Firma: PŠENIČNY CONSULTING, Pod-

jetje za podjetniško svetovanje, marke-
ting, ekonomiko, organizacijo poslova-
nja, informatiko in pravno svetovanje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: PŠENIČNY CONSULT-
ING, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 3,223.374 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Roblek Majcen Matija, razrešen
20. 12. 1996; prokurist Vidmar Ivan, Ljub-
ljana-Šentvid, Ob Savi 24, imenovan 4. 2.
1998.
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Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5010 Trgo-
vina 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
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; 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; 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; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje.

Rg-206502
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00981 z dne 15. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa BAUHAUS TRGOVSKO POD-
JETJE, d.o.o., k.d., Bratislavska 9, Ljub-
ljana, sedež: Bratislavska 9, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27205/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5873002
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Hoffelner Helmut, razrešen 21. 1.
1998; prokurist Burger Andreas, Asten, Lin-
denstrasse 6, imenovan 21. 1. 1998.

Rg-206503
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01063 z dne 2. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa POUDAREK, podjetje za inženi-
ring, raziskovanje in razvoj, d.o.o., Dob
pri Domžalah, Vodnikova 15, sedež: Vod-
nikova 15, 1233 Dob pri Domžalah, pod
vložno št. 1/26865/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me, ustanoviteljev in poslovnega deleža s
temile podatki:

Matična št.: 5735548
Firma: POUDAREK, Podjetje za inže-

niring, raziskovanje in razvoj, d.o.o.,
Domžale

Skrajšana firma: POUDAREK, d.o.o.,
Domžale

Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska
108

Ustanovitelj: Smrke Albin, Domžale, Ljub-
ljanska cesta 108, vstop 20. 7. 1994, vlo-
žek 3,171.940 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Smrke Mara, izstop 23. 2. 1998.

Rg-206504
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01153 z dne 21. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa NAŠE OKOLJE, Podjetje za
inženiring in upravljanje z objekti, d.o.o.,
Trbovlje, sedež: Kešetovo 4, 1420 Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/25310/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, deležev, firme in družbene po-
godbe ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5836581
Firma: NAŠE OKOLJE, Promet z ne-

premičninami, d.o.o.
Ustanovitelj: Ajkunič Mujo, Trbovlje, Ul.

Sallaumines 9a, vstop 22. 2. 1994, vložek
1,595.090 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vrečar Željko, izstop 1. 4. 1996, in Vulovič
Dušan, izstop 17. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 01412 Druge stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 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; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
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5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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;
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); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 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; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 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.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,

d.n.; 9000 Storitve javne higiene; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene; 9111 Dejav-
nost poslovnih in delodajalskih združenj;
9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9120
Dejavnost sindikatov; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92711 Pri-
rejanje klasičnih iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 12. 1997.

Rg-206506
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01218 z dne 21. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa INFOTECH OPARA, informa-
cijske tehnologije, k.d., Ljubljana, sedež:
Močnikova ulica 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30018/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme,
preoblikovanje iz k.d. v d.o.o. in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1233793
Firma: INFOTECH, informacijske teh-

nologije, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INFOTECH, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Opara Roman, Ljubljana,

Močnikova ulica 6, izstopil iz k.d. in vstopil v
d.o.o. 13. 2. 1998, in Opara Mirko, Škoflji-
ca, Zalog pri Škofljici 38, vstopil 5. 11.
1997, vložil 450.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Opara Roman, razrešen 13. 2. 1998 kot
zastopnik in imenovan za direktorja.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 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; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije.

Preoblikovanje iz k.d. v d.o.o. na podlagi
sklepa o preoblikovanju z dne 13. 2. 1998.



Stran 484 / Št. 5 / 28. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

 Rg-206507
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01262 z dne 6. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa MILAX, tapetniška konfekcija,
d.o.o., Mengeš, sedež: Trdinov trg 9,
1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/14876/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in firme ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5553121
Firma: MILAX, tapetniška konfekcija,

d.o.o., Homec
Skrajšana firma: MILAX, d.o.o., Homec
Sedež: 1235 Homec, Bolkova 52
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 3611

Proizvodnja sedežnega pohištva; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo.

Sprememba akta o ustanovitvi z ne
23. 2. 1998.

Rg-206508
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01294 z dne 12. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa DONIT TESNIT, družba za pro-
izvodnjo tesnilnih materialov, d.d., se-
dež: Cesta komandanta Staneta 38,
1215 Medvode, pod vložno
št. 1/20956/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5699878
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ra-

movš Jelka, Škofja Loka, Partizanska cesta
30, razrešena 12. 12. 1997 kot direktorica
in imenovana za članico uprave, ki zastopa
družbo skupaj z ostalimi člani uprave, ter
predsednik uprave Jurjevič Anton, Grosup-
lje, Šuligojeva 2, in član uprave Likar Boži-
dar, Litija, Brodarska 14, ki zastopa družbo
skupaj z ostalimi člani uprave, imenovana
12. 12. 1997.

Član nadzornega sveta: Čarman Marko,
vstopil 11. 2. 1998.

Rg-206509
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01320 z dne 13. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa LEK, tovarna farmacevtskih in
kemičnih izdelov, d.d., firma v angleškem
jeziku: LEK, Pharmaceutical and Chemi-
cal Company, d.d., sedež: Verovškova
57, 1526 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00253/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043425
Člani nadzornega sveta: Vene-Možina

Angela, izstop 23. 1. 1998; Resnik-Zava-
snik Jana, vstop 23. 1. 1998.

Rg-206510
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01323 z dne 25. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa IDS, integrirani in diskretni
sistemi, d.o.o., sedež: Osterčeva 2, 1000

Ljubljana, pod vložno št. 1/27846/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5940575
Sedež: 1117 Ljubljana, Sojerjeva

ul. 63.

Rg-206513
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01367 z dne 5. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa LEOSS TRADE, Trgovina, za-
stopstva, kooperacija, svetovanje in ser-
vis, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 19,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14339/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in naslova
družbenika ter zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5799767
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 48
Ustanovitelj: Markič Drago, Ljubljana-Čr-

nuče, Primožičeva ulica 35, vstop
14. 10. 1991, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Markič Drago, imenovan 14. 10. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-206514
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01502 z dne 26. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa Srednja šola za elektrotehni-
ko in računalništvo, Ljubljana, sedež: Ve-
gova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01216/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5084172
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Opeka Marjan, razrešen 30. 12. 1997,
in zastopnica Štolfa Darinka, razrešena
31. 7. 1995; ravnatelj Tratar Silvester, Ljub-
ljana, Mazijeva 11, imenovan 31. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1998: 80220
Srednješolsko poklicno in strokovno izobra-
ževanje.

Rg-206517
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01609 z dne 7. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa VIATOR, podjetje za mednarodni
in tuzemski transport, d.d., sedež: Do-
lenjska c. 244, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01531/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5107857
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopnici Hribernik Alenki, ki je bila razre-
šena 20. 5. 1997.

Člani nadzornega sveta: Drenik Jože,
Račič Stanka, Golob Franci, Cerkvenik Mi-
ro, Gazdek Drago in Arčon Lado, izstopili
17. 11. 1997; Boškovič Zoran, Gazdek
Drago, Banfi Bojan, Romšak Anton, Arčon
Lado in Kralj Boštjan, vstopili 17. 11. 1997.

Rg-206518
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01619 z dne 12. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30541/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278673
Firma: ELCOND INGENIRING, ingeni-

ring, d.o.o.
Skrajšana firma: ELCOND INGENIR-

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

govornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Rakovnik 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ušeničnik Rok, Medvode,

Rakovnik 5, vstop 16. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ušeničnik Rok, imenovan 16. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana 12. 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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 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; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.
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Rg-206520
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01635 z dne 13. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOMPAS MEJNI TURISTIČNI
SERVIS, d.d., Podružnica Ljubelj, sedež:
Podljubelj 116, Podljubelj, 4290 Tržič,
pod vložno št. 1/04418/07 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5004560014
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Nemc Franc, razrešen 31. 12.
1997; zastopnik Košir Rado, Mojstrana, Ce-
sta v Radovno 10, imenovan 1. 1. 1998,
zastopa podružnico kot v.d. vodje podruž-
nice.

Rg-206523
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01791 z dne 1. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa MELITAS, trgovina, gostinstvo in
storitve, d.o.o., Kamnik, sedež: Steleto-
va 25, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/11119/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in firme s
temile podatki:

Matična št.: 5517001
Firma: MELITAS, trgovina, gostinstvo

in storitve, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: MELITAS, d.o.o., Tr-

zin
Sedež: 1236 Trzin, Borovec 9, IOC

Trzin.

Rg-206524
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01828 z dne 26. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa Mednarodni institut za potro-
šniške raziskave, sedež: Linhartova 13,
Ljubljana, 8341 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23499/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5787823
Sedež: 8341 Ljubljana, Frankopan-

ska 5.

Rg-206525
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01847 z dne 25. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZOP INFORMACIJSKI
INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska 106, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14286/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5542812
Ustanovitelji: ZOP INFORMACIJSKI

INŽENIRING, d.o.o., izstopil 4. 3. 1998;
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, vstopila 22. 8. 1996, vložila
3,721.000 SIT, INFOND-ZLAT PID, d.d.,
Maribor, Trg svobode 6, vstopil 20. 12.
1996, vložil 3,381.000 SIT, ter Indihar Si-
mon, Kranj, 1. maja 63, vložil 811.000 SIT,
Kosmina Srečko, Nova Gorica, Solkan, Uli-
ca Borisa Kalina 54, vložil 1,714.000 SIT,
Pratneker Danijel, Maribor, Zvezna 26, vlo-
žil 1,714.000 SIT, in Zajec Janez, Ljublja-
na, Kogejeva 15, vložil 1,714.000 SIT, ki

so vstopili 22. 11. 1991 – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-206527
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01905 z dne 15. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa JOMATEX, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Tr-
bovlje, Cesta Tončke Čeč 51c, sedež:
Cesta Tončke Čeč 51c, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/20306/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti, osnovnega kapitala, družbenikov,
poslovnih deležev, zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5689422
Firma: JOMEX, podjetje za proizvod-

njo, storitve in trgovino, d.o.o., Trbovlje,
Cesta Tončke Čeč 51c

Skrajšana firma: JOMEX, d.o.o. Trbovlje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Žibert Rosanda in Žibert

Marija, izstopili 24. 3. 1998; Žibert Jože in
Žibert Kristjan, oba iz Trbovelj, Cesta Tonč-
ke Čeč 51c, vstopila 27. 10. 1992, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žibert Rosanda, razrešena 24. 3.
1998; direktor Žibert Jože, imenovan
27. 10. 1992.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1998: 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 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; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 4. 1998.

Rg-206531
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01933 z dne 8. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa KONTRAKT & PLUS, revizija in
davčno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Prekmurska ulica 6, 1107 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, družbenika in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5799414
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 111
 Ustanovitelja: Simič Ivan, Smlednik 92,

vstop 20. 10. 1993, vložek 2,435,660 SIT,
in Tomažič Radoja, Ljubljana Polje, Kleme-
nova ulica 10, vstop 1. 9. 1995, vložek
1,106.340 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata; Novak Marjana, izstop 20. 3. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 3. 1998.

Rg-206533
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01998 z dne 18. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ASIST, avtomatizacija siste-
mov, d.o.o., sedež: Cesta v Kleče 16,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29324/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in višine poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 1194682
Osnovni kapital: 10,500.000 SIT
Ustanovitelj: Savič Marjan, Ljubljana,

Rožna dolina c. XXI/7b, vstop 13. 5. 1997,
vložek 10,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
31. 3. 1998.

Rg-206534
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02013 z dne 13. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa D.D. DESIGN CLUB, modni in
propagandni izdelki, d.o.o., Domžale,
Prečna 4, sedež: Prečna 4, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/02617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5295742
Dejavnost, vpisana 13. 5. 1998: 1920

Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 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; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z 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
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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; 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 4. 1998.

Rg-206535
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02027 z dne 13. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ARHITEKTURA, atelje za arhi-
tekturo in urbanizem, d.o.o., sedež:
Grudnovo nabrežje 23, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/29677/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 1213342
Ustanovitelja: Fikfak Alenka in Golob

Alenka, izstopili 1. 4. 1998; Gabrijelčič Pe-
ter Jožef, Ljubljana, Mala čolnarska 9a, in
Zavodnik Alma, Ljubljana, Cesta na Loko
19, vstopila 24. 7. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-206539
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02288 z dne 3. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30657/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1263374
Firma: ESKALIBUR, zavod za razvoj

zavesti, Ljubljanska 80, Domžale
Skrajšana firma: ESKALIBUR, Domžale
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska

cesta 80
Osnovni kapital: 30.000 SIT
Ustanoviteljica: Stražišar Tjaša, Domžale,

Ljubljanska cesta 80, vstop 17. 4. 1998, vlo-
žek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stražišar Tjaša, imenovana 17. 4.
1998.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22150 Drugo založništvo;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 52473 Dejavnost papirnic;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju humanistike; 74831 Prevajanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-206542
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02318 z dne 20. 5. 1998 pri subjek-

tu vpisa FILC TRADE, trgovsko podjetje,
d.o.o., Mengeš, sedež: Slovenska c. 40,
1234 Mengeš, pod vložno št. 1/26869/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5911311
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

16. 4. 1998.

Rg-206543
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02346 z dne 15. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa INTARA, borzno posredniška
hiša, d.d., Ljubljana, sedež: Železna ce-
sta 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20539/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5648238
Član nadzornega sveta: Maljevac Ingrid,

izstopila 7. 4. 1998; Žmavc Franci, vstopil
7. 4. 1998.

Rg-206544
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02470 z dne 8. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa RADIO TRBOVLJE, d.o.o., Trg
svobode 11a, Trbovlje, sedež: Trg svo-
bode 11a, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/00597/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5053463
Ustanoviteljica: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, izstop
26. 7. 1996; PID MAKSIMA, d.d., Ljublja-
na, Šubičeva 2, vstop 26. 7. 1996, vložek
844.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-206546
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02532 z dne 2. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa ISKRA COMMERCE TEVIS, Pod-
jetje za tehnično vzdrževanje in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28, sedež:
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/15047/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5552656
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Borko Franc, razrešen 30. 4. 1998;
direktor Kovačec Franc, Škofljica, Dolenj-
ska c. 437, imenovan 1. 5. 1998.

Rg-206547
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02535 z dne 20. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa Zdravstveni dom za študente
Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Aškerče-
va 4, sedež: Aškerčeva 4, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21115/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5700817
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kuhelj-Skalicky Božena, razreše-
na 15. 4. 1998; direktor Mušič Vladimir,
Ljubljana, Tratnikova 2, imenovan 16. 4.
1998.

Rg-206550

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02741 z dne 5. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa A-Ž CONSULTING, Podjetje za
finančno in gospodarsko svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Miklošičeva 38,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02730/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep Srg 6081/96
– spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5297559
Dejavnost, vpisana 5. 6. 1998: 0111 Pri-

delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih storitev;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2122 Proizvodnja gospo-
dinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2215 Drugo založništvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 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 plastič-
nih mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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 debe-
lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
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belo s surovim tobakom; 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; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
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 plači-
lo ali po pogodbi; 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;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost.

Rg-206551
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02746 z dne 2. 6. 1998 pri subjek-

tu vpisa BERTAM, storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Ciril Metodov trg 3, sedež: Ciril Me-
todov trg 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27998/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5945313
Ustanoviteljica: HIDEX PLUS, d.o.o., Za-

stopstvo in trgovina, Ljubljana, Pogačarjev trg
1, izstop 6. 5. 1998; Zobec Berta, Ljubljana,
Preglov trg 12, vstop 6. 5. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-206552
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02783 z dne 2. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa SITASA, družba za svetovanje,
inženiring in trgovino v gradbeništvu,
d.o.o., sedež: Pot k sejmišču 30, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30184/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1244736
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna doli-

na, Cesta XIII/1.

Rg-206555
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03159 z dne 5. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa EUROCOMPUTER SYSTEMS, in-
formacijski inženiring in zastopanje,
d.o.o., sedež: Vojkova 50, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5461294
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 7, IOC

Trzin.

Rg-206712
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05906 z dne 24. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa ATENA TRI, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., sedež: Sloven-
ska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26493/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5909074
Član nadzornega sveta: Rojšek Iča, iz-

stopila 12. 6. 1997; Rejec Lucijan, vstopil
12. 6. 1997.

Rg-206715
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00176 z dne 29. 6. 1998 pod št.
vložka 1/02710/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5297265002
Firma: M3, projektiranje in izdelava

reklamne, svetlobne in elektroakustič-
ne tehnike, d.o.o., Ljubljana, Staničeva
1, Podružnica Parmova 53

Skrajšana firma: M 3, d.o.o., Ljubljana,
Podružnica Parmova 53

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Ustanovitelj: M 3, Projektiranje in izdela-

va reklamne, svetlobne in elektroakustične

tehnike, d.o.o., Ljubljana, Staničeva 1, vs-
top 23. 12. 1997, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Mučič Miran, Ljubljana, Ulica bra-
tov Babnik 24, in Mučič Marij, Ljubljana,
Rojčeva ulica 15, imenovana 23. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1998: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

Rg-206716
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00878 z dne 3. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa JAMES, d.o.o., podjetje za trgo-
vino, storitve in športne dejavnosti, Ljub-
ljana, sedež: Petkova ul. 15, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23486/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, ustanovite-
ljev, dejavnosti in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5769531
Firma: SINDROM, gostinstvo in stori-

tve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SINDROM, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 227
 Ustanovitelji: Jarc Uroš in Jarc Meta,

izstopila 23. 12. 1997; Ramovž Andrej,
Ljubljana, Danile Kumarjeve 7, vložil
1,387.000 SIT, in Kramar Jelena, Ljublja-
na, Frankopanska ul. 26, vložila 513.000
SIT – vstopila 23. 12. 1997, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jarc Uroš, razrešen 8. 1. 1998; di-
rektor Ramovž Andrej, imenovan 8. 1.
1998.

Dejavnost, izbrisana 3. 7. 1998: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 013 Meša-
no kmetijstvo; 014 Storitve za rastlinsko pri-
delavo in živinorejo, razen veterinarskih sto-
ritev; 182 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja
in kartona; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 245 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, par-
fumov in toaletnih sredstev; 251 Proizvod-
nja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas; 267 Obdelava narav-
nega kamna; 281 Proizvodnja gradbenih ko-
vinskih izdelkov; 284 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 285 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega in drugega orodja,
ključavnic, okovja; 291 Proizvodnja strojev
za proizvajanje in izkoriščanje mehanske
energije, razen motorjev za letala in motor-
na vozila; 292 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo; 293 Proizvodnja kmetijskih in
gozdarskih strojev; 295 Proizvodnja drugih
strojev za posebne namene; 371 Reciklaža
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kovinskih ostankov in odpadkov; 372 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453 In-
štalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 511 Posred-
ništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost ho-
telov; 602 Drug kopenski promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 731 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in tehno-
logije; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti; davčno sve-
tovanje; raziskovanje trga in javnega mne-
nja; podjetniško svetovanje; upravljanje s
holding družbami; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih
in drugo izobraževanje; 930 Druge storitve-
ne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1998: 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5250 Trgovina na drobno z rablje-

nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-206717
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00957 z dne 24. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa DOM OBČANOV NOVE
FUŽINE, d.o.o., sedež: Preglov trg 15,
1110 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01825/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev, uskladitev dejavnosti, spremembo
članov nadzornega sveta in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5249562
Ustanovitelji: Kukanović Marjana, izsto-

pila 15. 1. 1998, in Šimac Ana Marija ter
Jan Avgusta, izstopili 22. 4. 1998; Mars
Helena, Ljubljana, Preglov trg 2, vstopila
15. 1. 1998, Milovanovič Nataša, Ljublja-
na, Gabrov trg 25, vstopila 22. 4. 1998,
Matas Miloš, Ljubljana, Rusjanov trg 10,
vstopil 29. 12. 1994, ter Slabanja Urška,
Ljubljana, Hruševska cesta 43a, vstopila
29. 12. 1994 – vložili po 250.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Trškan Marko,
Žagar Zvonko in Smrekar Janez, vstopili
22. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1998.

Rg-206718
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01340 z dne 8. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa VOZAR, prevozne, gradbene in
druge storitve, d.o.o., Rakek, sedež: Par-
tizanska cesta 9, 1381 Rakek, pod vlož-
no št. 1/14345/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika, usta-
noviteljev, deležev, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5557879
Ustanovitelji: Opeka Jože, izstopil 28. 5.

1998, in Zalar Janez, izstopil 9. 7. 1995;
Maček Mirko, Cerknica, Bračičeva ulica 13,
Zakrajšek Matija, Nova vas, Hudi vrh 20,
Modic Anton, Rakek, Vodovodna pot 53,
Urbas Franc, Rakek, Unec 6c, Petrič Vin-
cenc, Rakek, Unec št. 117, Lužar Franci,
Cerknica, Gasparijeva ulica 6, Cvijić Stani-
slav, Rakek, Ljubljanska cesta 20, Ravšelj

Matevž, Rakek, Stara cesta 20, Udovič An-
ton, Rakek, Unec št. 84a, Virant Jože, Stari
trg pri Ložu, Kozarišče 3, Puntar Janez,
Cerknica, Cesta pod Slivnico 2, in Beber
Andrej, Rakek, Unec 110, in Rot Vladimir,
Grahovo Bločice 13, vstopili 23. 12. 1991,
Obreza Frančišek, Rakek, Vodovodna pot
št. 45, Lekšan Slavko, Grahovo Bloška Po-
lica 8, Baraga Viktor, Stari trg pri Ložu, Ko-
zarišče 86, in Sušanj Milivoj, Stari trg pri
Ložu, Pudob 59, vstopili 10. 5. 1994, ter
Zalar Klavdij Rakek, Stara cesta 12, vstopil
9. 7. 1995 – vložili po 83.333,30 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lužar Franci, razrešen 19. 5. 1997;
direktor Zakrajšek Matija, Nova vas, Hudi
vrh 20, imenovan 20. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pri-
dobivanje gline in kaolina; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 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; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
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poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 6. 1998.

Rg-206719
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01888 z dne 8. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30793/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča v Slovenj Gradcu zaradi spremembe
sedeža in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1122312
Firma: DISKONT – FRIZER, frizerske

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DISKONT – FRIZER,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 105
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: KAPURAWA, Avstrija, Vil-

lach, Sitenbergerstrasse 21, vstop 5. 2.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hartwig Warmuth ter prokuristki Po-
točnik Vida in Djokaj Zlatka, razrešeni 17. 3.
1998; direktor Kandolf Gerhard, Avstrija,
Hohenheimstrasse 5, in prokurist Novak
Marko, Ljubljana, Rojčeva 16, imenovana
17. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu
pod vložno št. 1/09551/00.

Rg-206722
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01874 z dne 24. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa SINET, podjetje za storitve in
proizvodnjo, d.d., Grajska pot 8, Hrast-
nik, sedež: Grajska pot 8, 1430 Hrastik,
pod vložno št. 1/23188/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5763169
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 3663

Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
8041 Dejavnost vozniških šol.

Sprememba statuta z dne 6. 2. 1998.

Rg-206724
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01938 z dne 30. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa K.R.E.S., d.o.o., komunicira-
nje, raziskave, embalaža, sejmi, Ljublja-
na, Kamniška 20, sedež: Kamniška
ul. 20, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11909/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo družbenikov, dele-
žev, dejavnosti, zastopnikov in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5475406
Ustanovitelji: Družbeno podjetje ISKRA

COMMERCE LJUBLJANA, Ljubljana, Trg re-
volucije 3, izstopilo 9. 12. 1997; Ivanovski
Bojan, Ljubljana, Justinova 15, vložil
1,765.987 SIT, Novak Drago, Mengeš, Ki-
dričeva 11, Trzin, vložil 1,398.073 SIT,
Benko Dušan, Ljubljana, Ravbarjeva 5, vlo-
žil 735.838 SIT, Brecelj Irena, Nova Gori-
ca, Cankarjeva 28, vložila 735.828 SIT,
Kuzmanič Lilijana, Ljubljana, Suhadolčeva
66, vložila 735.828 SIT, Križman Bogdan,
Škofljica, Lavrica, Jagrova ul. 10, vložil
735.828 SIT, Lilik Aleksander, Ljubljana,
Posavskega 2, vložil 515.080 SIT, in
K.R.E.S., d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Kam-
niška 20, vložil 735.828,80 SIT – vstopili
9. 12. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Benko Dušan, razrešen 14. 2.
1995, in Triler Igor, razrešen 1. 9. 1996;
direktor Ivanovski Bojan, imenovan 1. 9.
1996.

Dejavnost, izbrisana 30. 6. 1998: 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 12. 1997.

Rg-206728
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02403 z dne 29. 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 za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5046432
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Umek Igor, razrešen
31. 3. 1998; Tasič Matija, Prevalje, Pod
Gonjami 118, razrešen 31. 3. 1998 kot
član uprave in imenovan 1. 4. 1998 za pred-
sednika uprave.

Rg-206730
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02599 z dne 24. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa BONBONIERA, trgovina in go-
stinstvo, d.d., sedež: Cankarjevo nabrež-
je 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00549/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5028337
Člani nadzornega sveta: Bezjak Rajka,

Jurca Majda, Može Vida, Nadrag Meta, Po-
točnik Mitja in Rakar Anica, izstopili 7. 5.
1998; Mencinger Tomaž, Eržen Jordan in
Može Vida, vstopili 7. 5. 1998.

Sprememba statuta z dne 7. 5. 1998.

Rg-206732
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02613 z dne 29. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa SALUS, promet s farmacevt-

skimi, medicinskimi in drugimi proizvo-
di, d.d., Ljubljana, Mašera Spasičeva uli-
ca 10, sedež: Mašera Spasičeva ulica
10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00299/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5002796
Člani nadzornega sveta: Jenko Igor, Šef-

man Boris in Seršon Zdravko, izstopili in
ponovno vstopili 25. 4. 1998.

Rg-206733
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02620 z dne 30. 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 za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5046432
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

članici uprave Urbanc Ireni, ki je bila razre-
šena 30. 4. 1998.

Rg-206736
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02837 z dne 8. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa AC-ZASTOPSTVA, d.o.o. za no-
tranjo in zunanjo trgovino z avtomobili
in deli, Ljubljana, sedež: Baragova ulica
5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20058/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5671493
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Anžur Anton Marjan, razrešen 14. 5.
1998; direktor Žerdoner Branko, Ravne na
Koroškem, Kotlje 185, imenovan 7. 5.
1998.

Rg-206738
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03154 z dne 29. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa PBM, družba za proizvodnjo,
trženje in servisiranje računalniške in
akustične opreme, d.d., Ljubljana, sedež:
Šmartinska 106, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20749/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5697816
Dejavnost, vpisana 29. 6. 1998: 70100

Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-206741
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03683 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa TARGO, računalniška prodaja, sve-
tovanje, šolanje, inženiring, d.o.o., Gro-
suplje, sedež: Brinje cesta I/55, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/26350/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:
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Matina št.: 5898323
Dejavnost, vpisana 6. 7. 1998: 51410

Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-206742
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00428 z dne 4. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa AMF, podjetje za proizvodnjo in
montažo ter trgovina na debelo in drob-
no na domačem in tujem trgu, d.o.o.,
Medvode, Verje 70, sedež: Verje 70,
1215 Medvode, pod vložno
št. 1/08285/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5418186
Dejavnost, vpisana 4. 6. 1998: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1561 Mlinarstvo; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvod-
nja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-

ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov 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 drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvod-
nja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja
votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2624 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-

jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 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 opre-
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mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-

ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 1. 1998.

Rg-206743
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02498 z dne 5. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30666/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294458
Firma: LEMA-ERSA, družba za uprav-

ljanje in naložbe, d.o.o., v prevodu:
“ELMA-ERSA Beteligungs Gesellschaft
m.b.H.”

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Samonig Alexander, Villach,

Jungnickelstr. I/3/4/21, vstop 21. 4.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Samonig Alexander in prokurist Fic-
ko Anton, Kočevje, Spodnji log 8, imenova-
na 21. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1998: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
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govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
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; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-206745
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02502 z dne 5. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30665/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294474
Firma: MIZARSTVO KUNSTIČ, pro-

izvodnja in prodaja pohištva, stavbno mi-
zarstvo in gradbeništvo, d.o.o.

Skrajšana firma: MIZARSTVO KUN-
STIČ, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Levarjeva
ul. 42

Osnovni kapital: 1,525.621 SIT
Ustanovitelji: Kunstič Marjan in Kunstič

Marija, vložila po 533.967,35 SIT, ter Kun-
stič Boris, vložil 457.686,30 SIT, vsi iz Ljub-
ljane, Levarjeva ul. 42, vstopili 30. 4. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kunstič Marjan in prokuristka Kunstič
Marija, imenovana 30. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1998: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-

izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 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; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 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); 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-206749
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02285 z dne 10. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa SRC COMPUTERS, računal-
niški inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/07266/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbene pogod-
be in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5385865
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žerko Ivan, Mengeš, Mlakarjeva 44,
imenovan 1. 12. 1997, zastopa družbo kot
strateški direktor.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 12. 1997.

Rg-206750
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02558 z dne 10. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa Kapitalski sklad-pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, d.d., se-

dež: Dunajska cesta 56, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/28739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
na nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št: 5986010
Član nadzornega sveta: Premk Franc,

izstopil 3. 4. 1998; Železnik Janez, vstopil
3. 4. 1998.

Rg-206753
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06988 z dne 15. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa ARAH, Turistična agencija,
d.o.o., Grosuplje, sedež: Kolodvorska 3,
1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/09331/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, ustanoviteljev, zastopnikov, dejavno-
sti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5434939
Firma: ELINA METAL, proizvodnja in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ELINA METAL, d.o.o.
Sedež: 1290 Grosuplje, Cesta na Kr-

ko 9
Ustanovitelj: Potočnik Alojz, izstop

31. 12. 1997; Pečnikar Anton, Grosuplje,
Perovo 18, vstop 31. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Potočnik Alojz in zastopnica Potoč-
nik Marjeta, razrešena 31. 12. 1997; di-
rektor Pečnikar Bogomir, Ljubljana, Košir-
jeva 15, ki zastopa družbo z omejitvijo, da
podpisuje v soglasju s pooblaščencem Peč-
nikar Antonom, in Pečnikar Anton, imenova-
na 31. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 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; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje.
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Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 12. 1997.

Rg-206754
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03019 z dne 15. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa PROSVETNI DELAVEC, druž-
ba za opravljanje založniške, časopi-
sno-založniške, informativne in propa-
gandne dejavnosti, delniška družba, Po-
ljanski nasip 28, Ljubljana, sedež:
Poljanski nasip 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00162/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5147557
Oseba, pooblaščena za zastopanje: čla-

nica uprave Kunej Marija Ana, razrešena
31. 8. 1998; članica uprave Lešnik Lučka,
Ljubljana, Katreževa pot 20, imenovana
1. 9. 1998, zastopa in predstavlja družbo
le skupno z drugimi člani uprave in pred-
sednikom uprave hkrati, v mejah pooblastil,
ki jih določa poslovnik o delu uprave.

Rg-206758
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04890 z dne 11. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa KTL, Potiskana embalaža,
podjetje za proizvodnjo potiskane em-
balaže, p.o., Ljubljana, Letališka cesta,
sedež: Letališka cesta, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01900/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5269962
Firma: KTL, Potiskana embalaža, pod-

jetje za proizvodnjo potiskane embala-
že, p.o., Ljubljana, Letališka cesta 32

Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka ce-
sta 32.

Rg-206759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04915 z dne 11. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa GRAMIZ, Gradbeno podjetje,
d.d., Kočevje, sedež: Ob Mahovniški ce-
sta 11, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/00998/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5129702
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zgonec Janez, razrešen 24. 5. 1996;
zastopnik Oberč Branko, Stara cerkev, Go-
renje 64, imenovan 24. 5. 1996, zastopa
in predstavlja družbo ter podpisuje za njo
vse pogodbe in druge pravne posle brez
omejitev kot v.d. direktorja.

Rg-206762
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00126 z dne 27. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30623/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost javnih zavodov s
temile podatki:

Matična št.: 1244442
Firma: SKUPNOST SOCIALNIH ZAVO-

DOV SLOVENIJE
Skrajšana firma: SKUPNOST SOCIAL-

NIH ZAVODOV SLOVENIJE

Pravnoorg. oblika: skupnost zavodov
Sedež: 1001 Ljubljana, Tabor 10,

p.p. 4352
Ustanovitelji: Dom starejših občanov Aj-

dovščina, p.o., Ajdovščina Bevkova 10, vs-
top 28. 11. 1996, Dom upokojencev Ce-
lje, p.o., Celje, Jurčičeva 6, vstop 3. 12.
1996, Dom starejših občanov Črnomelj,
p.o., Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c, vstop
18. 12. 1996, Delovnovarstveni zavod Priz-
ma Ponikve, Videm-Dobrepolje, Ponikve
76, vstop 19. 12. 1996, Dom upokojencev
Domžale, p.o., Domžale, Karantanska 5,
vstop 3. 12. 1996, Koroški dom starostni-
kov, p.o., Dravograd, Črneče 146, vstop
17. 12. 1996, Dom starejših občanov Gro-
suplje, p.o., Grosuplje, Ob Grosupeljšici
28, vstop 3. 2. 1997, Dom starejših Hrast-
nik, Hrastnik, Novi Log 4a, vstop 8. 1.
1997, Dom upokojencev Jožeta Primoži-
ča-Miklavža, Idrija, p.o., Idrija, Arkova ulica
št. 4, vstop 29. 1. 1997, Dom starejših ob-
čanov, p.o., Ilirska Bistrica, Kidričeva 15,
vstop 18. 12. 1996, Dom upokojencev Izo-
la, p.o., Izola, Kosovelova 22, vstop 30. 12.
1996, Dom upokojencev dr. Franceta Ber-
gelja, p.o., Jesenice, Bokalova 4, vstop
5. 12. 1996, Dom upokojencev Kamnik,
p.o., Kamnik, Neveljska pot 26, vstop
18. 12. 1996, Dom starejših občanov Ko-
čevje, p.o., Kočevje, Roška cesta 22, vs-
top 13. 12. 1996, Obalni dom upokojen-
cev Koper, p.o., Koper, Krožna cesta 5,
vstop 10. 1. 1997, Dom upokojencev
Kranj, p.o., Kranj, Cesta 1. maja št. 59,
vstop 30. 9. 1996, Dom starejših občanov
Krško, Krško, Cesta 4. julija 56, vstop
4. 12. 1996, Zavod za duševno in živčno
bolne Hrastovec-Trate, p.o., Lenart v Slov.
Goricah, Hrastovec 22, vstop 17. 12.
1996, Dom starejših Lendava, Lendava, Na-
selje prekmurske brigade 4a, vstop 26. 11.
1996, Dom Tisje Šmartno pri Litiji, p.o.,
Šmartno pri Litiji, Črni potok 13, vstop
29. 11. 1996, Dom starejših občanov Ljub-
ljana-Bežigrad, Ljubljana, Komanova 1, vs-
top 23. 12. 1996, Dom upokojencev Cen-
ter Tabor-Poljane, p.o., Ljubljana, Tabor 10,
vstop 11. 12. 1996, Dom starejših obča-
nov Ljubljana-Moste-Polje, p.o., Ljubljana,
Ob sotočju 9, vstop 9. 1. 1997, Dom sta-
rejših občanov Ljubljana-Šiška, Ljubljana,
Kunaverjeva 15, vstop 14. 1. 1997, Dom
starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik,
p.o., Ljubljana, Cesta na Bokalce 51, vstop
27. 1. 1997, Dom Lukavci, p.o., Križevci
pri Ljutomeru, Lukavci 9, vstop 28. 11.
1996, Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor, p.o., Maribor, Čufarjeva cesta 9,
vstop 29. 11. 1996, Dom počitka Mengeš,
p.o., Mengeš, Glavni trg 13, vstop 10. 12.
1996, Dom počitka Metlika, p.o., Metlika,
Mestni trg 16, vstop 3. 11. 1996, Dom sta-
rejših Rakičan, p.o., Rakičan, Ul. prim. dr.
Slavka Vrbnjaka 1, vstop 9. 12. 1996, Dom
upokojencev Nova Gorica, p.o., Nova Gori-
ca, Gregorčičeva 16, vstop 19. 12. 1996,
Dom upokojencev Gradišče. p.o., Šempe-
ter pri Gorici, Gradišče 4, vstop 29. 11.
1996, Dom starejših občanov Novo mesto,
p.o., Novo mesto, Šmihel 1, vstop 10. 12.
1996, Dom upokojencev Postojna, p.o.,
Postojna, Rožna ulica 10, vstop 24. 12.
1996, Dom starejših občanov Preddvor,
p.o., Preddvor, Potoče 3, vstop 18. 12.

1996, Dom upokojencev Ptuj-Muretinci,
p.o., Ptuj, Volkmerjeva 10, stop 3. 12.
1996, Dom dr. Janka Benedika, p.o., Ra-
dovljica, Šercerjeva 35, vstop 27. 11.
1996, Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca, p.o., Sevnica, Arto 13, vstop
26. 11. 1996, Trubarjev dom upokojencev,
p.o., Loka pri Zidanem mostu, Loka št. 18,
vstop 11. 12. 1996, Dom upokojencev Se-
žana, p.o., Sežana, Ivana Turšiča 6, vstop
28. 11. 1996, Socialno-varstveni zavod Du-
tovlje, Dutovlje 128, vstop 13. 1. 1997,
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, p.o., Polj-
čane, Potrčeva ulica 1, vstop 11. 12. 1996,
Lambrechtov dom Slov. Konjice, Slovenske
Konjice, Šolska ul. 4, vstop 24. 12. 1996,
Center slepih in slabovidnih dr. Antona Krži-
šnika Škofja Loka, p.o., Škofja Loka, Stara
Loka 31, vstop 19. 11. 1996, Dom upoko-
jencev Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah,
Rakeževa ulica 8, vstop 10. 2. 1997, Dom
upokojencev Podbrdo, p.o., Podbrdo
št. 33, vstop 21. 11. 1996, Dom upoko-
jencev Franc Salamun, p.o., Trbovlje, Kolo-
nija 1. maja 21, vstop 19. 12. 1996, Dom
Petra Uzarja Tržič, Tržič, Ročevnica 28, vs-
top 23. 12. 1996, Dom za varstvo odraslih
Velenje, Velenje, Kidričeva 23, vstop
16. 12. 1996, Dom upokojencev Vrhnika,
p.o., Vrhnika, Idrijska c. 13, vstop 27. 11.
1996, Dom s tarejših občanov Polde
Eberl-Jamski, p.o., Izlake 13, vstop 17. 12.
1996, Dom Nine Pokorn Grmovje, p.o., Ža-
lec, Pernovo 4a, vstop 10. 1. 1996, in Dom
upokojencev Polzela, p.o., Polzela 18, vs-
top 26. 11. 1996 – odgovornost: odgo-
varjajo do določene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kemperle Ernest Jožef, Podbrdo
18a, imenovan 14. 7. 1995, zastopa skup-
nost zavodov kot predsednik upravnega od-
bora, in zastopnik Kaučič Zdravko, Ljublja-
na-Črnuče, Cesta Ceneta Štuparja 3, zasto-
pa skupnost zavodov kot sekretar.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1998: 7512
Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo sto-
ritve na področju zdravstva, izobraževanja,
kulture in druge socialne storitve, razen ob-
veznega socialnega zavarovanja; 9111 De-
javnost poslovnih in delodajalskih združenj;
9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.

Rg-206846
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00915 z dne 11. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, sedež: Tržaška cesta
16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29630/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5022061
Dejavnost, izbrisana 11. 6. 1998: 7511

Dejavnost uprave.
Dejavnost, vpisana 11. 6. 1998: 67130

Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Rg-206850
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04481 z dne 8 .6. 1998 pri subjek-
tu vpisa COSUN, Trgovina s sladkorjem
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in prehrambenimi izdelki, d.o.o., sedež:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29364/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deleža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 1196430
Osnovni kapital: 1.784,024.275,25 SIT
Ustanovitelj: COOPERATTE COSUN

U.A., ND Breda, Zuilenstraat 100, vstop
3. 6. 1997, vložek 1.784,024.275,25 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 7. 1997.

Rg-206852
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00711 z dne 5. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa CELLEX – IMP, družba za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Parmova 41, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10169/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5517605
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvor-

ska 9
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

30. 1. 1998.

Rg-206862
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02290 z dne 1. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30645/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294113
Firma: CIMI, proizvodnja, storitve in

trgovina, d.o.o., Škofljica
Skrajšana firma: CIMI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1291 Škofljica, Šmarska ce-

sta 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cimerman Tomaž, Škoflji-

ca, Gratova 24, vstop 15. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cimerman Tomaž, imenovan 15. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 6. 1998: 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-

delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2710 Proizvodnja železa, je-
kla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vleče-
nje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Pro-
izvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Pro-
izvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih ne-
železnih 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 ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 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.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3520
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plo-
vil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542

Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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-
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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; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-

tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6010 Železniški promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 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; 9251 De-
javnost knjižnic in arhivov; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 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; 9271 Pri-
rejanje iger na srečo; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-206863
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02275 z dne 2. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa MA-AK TRADE, d.o.o., Ljubljana,
trgovina, Verovškova 45, sedež: Ve-
rovškova 45, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18964/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova, os-
novnega kapitala in deleža, naslova družbe-
nika in direktorja, akta o ustanovitvi ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5776180
Firma: MA-AK TRADE, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MA-AK TRADE, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 172
 Osnovni kapital: 3,309.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Matjaž, Ljubljana,

Žorgova ulica 66, vstop 7. 4. 1992, vložek
3,309.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Matjaž, imenovan 7. 4. 1992,
zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 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;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
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prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-206864
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02317 z dne 4. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa C.A.F.E., turizem in trgovina,
d.o.o., sedež: Resljeva 23, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/18211/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5617642
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bergant Goran, razrešen 15. 4.
1998; direktorica Jakopin Breda, Ljubljana,
Glinškova ploščad 14, imenovana 15. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-206865
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02354 z dne 1. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30647/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1263404
Firma: FLOPI ŠKOFIC IN OSTALI, tr-

govina, storitve in proizvodnja, d.n.o.
Skrajšana firma: FLOPI ŠKOFIC IN OS-

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

odgovornostjo
Sedež: 1235 Radomlje, Triglavska 18
Ustanovitelji: Škofic Aleš, Radomlje, Tri-

glavska 18, Skaza Dimitrij, Ljubljana, Brile-
jeva 1, in Povh Zoran, Ljubljana, Trg ko-
mandanta Staneta 4, vstopili 15. 4. 1998,
odgovornost: odgovarjajo s svojim premo-
ženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Škofic Aleš, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter zastopnika Skaza Dimitrij in
Povh Zoran, ki kot namestnika direktorja
zastopata družbo brez omejitev, imenovani
15. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 1. 6. 1998: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno

v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-206067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02849 z dne 4. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa SAVAINVEST, podjetje za poslov-
no svetovanje, investiranje in upravlja-
nje, d.o.o., sedež: Cankarjevo nabrežje
3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29565/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova, ustanovi-
telja, zastopnikov in akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 1213415
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Ustanovitelji: GRABOPLAST

TEKSTIL-ES MUBORGIARTO RASZVENY-
TARSASAG, Gyor, Fehervari U. 16b, izstop
5. 5. 1998; EUROSIT, Poslovno finančne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, vs-
top 5. 5. 1998, vložek 474,500.000 SIT,
odgovornost:ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Samardžija Marino in prokurist Szol-
losi Miklos, razrešena 19. 5. 1998; direk-
torica Lah Mojca, Ljubljana, Linhartova ce-
sta 62, imenovana 19. 5. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 5. 1998.

Rg-206868
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02871 z dne 5. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa VORD, d.o.o., računalništvo, mar-
keting, kooperacija, Domžale, sedež:
Dragomelj 98, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/14624/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5565995
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Skok Natalija, razrešena 13. 5.
1998; direktorica Pukšič Mirjana, Ljublja-
na, Klunova ulica 10, imenovana 13. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-206871
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02907 z dne 9 .6. 1998 pri subjek-
tu vpisa ETIK, proizvodna kooperacija,
trgovina, zastopstva, izvoz in uvoz,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška 215, sedež: Tr-
žaška 215, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09766/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-

leža, zastopnika, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5444853
Ustanovitelj: Vesel Milan in Dolinar Tatja-

na, izstopila 12. 5. 1998; Grohar Marko,
Ljubljana, Rožna dolina c. III 17, vstopil
12. 5. 1998, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vesel Milan, razrešen 12. 5. 1998;
direktor Grohar Marko, imenovan 12. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 9. 6. 1998: 300
Proizvodnja pisarniških strojev in računalni-
kov; 311 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 312 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 314 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 315
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 316 Proizvodnja druge elek-
trične opreme; 321 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 322 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 323 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 553 Gostinske
storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 5. 1998.

Rg-206877
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02940 z dne 12. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30688/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1306090
Firma: DIGS, trgovina in storitve,

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

Sedež: 1420 Trbovlje, Klek 34a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Godnjov Drago, Ljubljana,

Mislejeva 3, in Sirše Izidor, Trbovlje, Klek
34a, vstopila 21. 5. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Godnjov Drago in Sirše Izidor, ime-
novana 21. 5. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1998: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo z 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; 5246 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; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110

Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 8041
Dejavnost vozniških šol; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-205715
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01742 z dne 26. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa RUBIN MOJIČ & CO, trgovina
in storitve, d.n.o., Medvode, Škofjeloška
23, sedež: Škofjeloška 23, 1215 Med-
vode, pod vložno št. 1/26427/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5908639
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurista Narić Miladin, Ljubljana, Hrenova uli-
ca 14 in Mojič Zoran, Puškovac b. b., ime-
novana 25. 3. 1998.

Rg-205717
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01774 z dne 26. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30618/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 1279017
Firma: OLYMPIA, družba za trgovino

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Na trati 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: FLAMIN HOLDING, Družba

za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Na trati 11, vstop 11. 3. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zadravec Jožef, Vrhnika, Drenov grič
169, imenovan 11. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 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 popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,

steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-205720
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05072 z dne 26. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa MARO & CO, inženiring, d.o.o.,
Dunajska cesta 383, Ljubljana, sedež:
Dunajska cesta 383, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24373/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5792002
Ustanoviteljica: Vobič Romana, Ljublja-

na, Dunajska 383, vstop 20. 6. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Vobič Roman, izstop 31. 12. 1996.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Vobič Romanu, ki je bil razrešen
31. 12. 1996.

Dejavnost, izbrisana 26. 5. 1998: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172
Tkanje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij;
174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 183 Stroje-
nje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih
izdelkov; 205 Proizvodnja drugih lesenih iz-
delkov, proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 211 Proizvodnja vlaknin, papirja in
kartona; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
261 Proizvodnja stekla in steklenih izdel-
kov; 501 Trgovina z motornimi vozili; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
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pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 602 Drug
kopenski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
744 Ekonomska propaganda; 745 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 8042 Drugo izobraževanje; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1998: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stro-
jenje in dodelava krzna, proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);

6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-205722
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01540 z dne 25. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa KRANJSKA INVESTICIJSKA
DRUŽBA, d.o.o., Ljubljana, sedež: Blatni-
ca 2, Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/20733/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in firme, iz-
bris skrajšane firme, spremembo naslova
ustanovitelja in zastopnika, spremembo za-
stopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti in razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št. 5698600
Firma: KRANJSKA INVESTICIJSKA

DRUŽBA, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 2
Ustanovitelj: Anderlič Jože, Dunaj, Bu-

dinskygasse 1, vstop 19. 11. 1992, vložek
16,981.400 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Anderlič Jože in prokuristka Krašo-
vec Mojca, Koper, Prisojna pot 3, imenova-
na 16. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 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;
7415 Upravljanje s holding družbami.

Rg-205723
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01497 z dne 25. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa RETEX, trgovina in poslovne
storitve, Količevo, d.o.o., sedež: Količe-
vo 43, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/12208/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja in za-
stopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št. 5493455
Ustanovitelji: Repas Helena, izstopila

9. 3. 1998; Repas Anton, vstopil
6. 3. 1991, vložil 589.334 SIT ter Repas
Sašo in Repas Anton, vstopila 20. 4. 1992,
oba iz Količeva 43, vložila po 589.333,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Repas Heleni, ki je bila razreše-
na 9. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 4532
Izolacijska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;

4544 Soboslikarska in steklarska dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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; 7440
Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-205726
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01166 z dne 25. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa DEKORUM, podjetje za eko-
nomsko propagando, trgovino, go-
stinstvo ter izvoz in uvoz, d.o.o., Šeško-
va 13, Kočevje, sedež: Šeškova 13,
1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/08985/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št. 5422116
Ustanovitelj: Špiletič Tatjana, izstop

18. 2. 1998; Špiletič Anton, Kočevje,
Šeškova 13, vstop 14. 9. 1990, vložek
2,400.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Špiletič Tatjani, ki je bila razreše-
na 18. 2. 1998.

Rg-205727
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01544 z dne 25. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa PAGO-S, trgovina z brezalko-
holnimi pijačami, d.o.o., sedež: Dunaj-
ska cesta 21, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26491/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:
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Matična št. 5903181
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Blatnig Franz in prokurist Kristan Mar-
jan, razrešena 23. 2. 1998; zastopnik Lac-
her Gerhard, Krumpendorf/ws, ki zastopa
družbo kot poslovodja in prokurist Lipovšek
Alexander, Ljubljana, Jakčeva ulica 5, ime-
novana 23. 2. 1998.

Rg-205728
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01768 z dne 25. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30606/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št. 1278967
Firma: LUKIĆ & CO., Izgradnja in vzdr-

ževanje telefonskega omrežja, d.n.o.
Skrajšana firma: LUKIĆ & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Andreaševa 8
Ustanovitelja: Lukić Branko in Lukić Lju-

bica, oba iz Ljubljane, Andreaševa 8, vsto-
pila 17. 3. 1998, odgovornost:  odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lukić Branko in družbenica Lukić Lju-
bica, ki zastopa družbo kot pomočnica di-
rektorja, imenovana 17. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 45210
Splošna gradbena dela; 45310 Električne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45450 Druga zaključna gradbena de-
la; 64200 Telekomunikacije; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-205729
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01513 z dne 25. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa CARNIOLIA, proizvodnja, tr-
govina, izvoz in uvoz, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Letališka 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05072/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in direktorja s temile podatki:

Matična št. 5338409
Ustanovitelja: Prebil Pavel, Ljubljana, Mil-

četova pot 25, vstop 28. 10. 1996, vložek
2,119.141 SIT in Resnik Hedvika, Domža-
le, Stritarjeva ulica 20, vstop 6. 2. 1998,
vložek 2,205.637 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prebil Pavel, razrešen 6. 2. 1998;
direktorica Resnik Hedvika, imenovana
6. 2. 1998.

Rg-205730
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01518 z dne 25. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30604/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 1278592
Firma: EXODUS, grafika, računalniš-

tvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: EXODUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob železni-

ci 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Kašnar Tomislav, Dobrova,
Hruševo 88, vstop 23. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kašnar Tomislav, imenovan 23. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 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; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5113 Po-
sredništvo 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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-

belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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; 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-205732
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00832 z dne 25. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa EKO-DATA, Projektiranje hi-
drotehničnih objektov in objektov viso-
kogradenj, d.o.o., Selo pri Ihanu 2, Dom-
žale, sedež: Selo pri Ihanu 2, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/07156/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
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uskladitev dejavnosti ter spremembo firme
s temile podatki:

Matična št. 5375231
Firma: EKO-DATA, Projektiranje hidro-

tehničnih objektov in objektov visoko-
gradenj, d.o.o.

Skrajšana firma: EKO-DATA, d.o.o.
Sedež: 1232 Domžale, Selo pri Iha-

nu 2
Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 2513

Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 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; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 8513 Zobozdravstve-
na dejavnost; 8514 Druge zdravstvene de-
javnosti.

Rg-205733
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01180 z dne 25. 5. 1998 pod št.
vložka 1/30601/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Kopru,
spremembo sedeža, izbris omejitev pri di-
rektorju ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št. 5692288
Firma: CONTEX, trgovina, posredova-

nje in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: CONTEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 11
Osnovni kapital: 1,551.000 SIT
Ustanovitelj: Kostanjšek Tomo, Koper,

Klaričeva 7, vstop 12. 10. 1992, vložek
1,551.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kostanjšek Tomo, imenovan
12. 10. 1992.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 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;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vl.
št. 1/03610/00.

Rg-205734
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/01879 z dne 9. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa REVULK, podjetje za proizvod-
njo in prodajo kemičnih, gumarskih in
drugih proizvodov, delniška družba, se-
dež: Ulica bratov Židan 32, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02012/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in osnovnega kapitala s temi-
le podatki:

Matična št. 5280486

Osnovni kapital: 12,125.961,60
Ustanovitelji: Gale Darinka, Zavodnik

Drago, Globokar Alojzij in Burger Sabina so
izstopili 5. 7. 1993; Sabolič Zlatko je izsto-
pil 25. 11. 1993; Rihtar Frančiška pa je iz-
stopila 29. 12. 1992.

Rg-205735
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/20035 z dne 23. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa PROMPT ING, Podjetje za ra-
čunalniški inženiring, d.o.o., Prašnikar-
jeva 8, Ljubljana Šentvid, sedež: Prašni-
karjeva 8, 1210 Ljubljana Šentvid, pod
vložno št. 1/17048/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, dejavnosti in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5874068
Firma: PROMPT ING, Podjetje za ra-

čunalniški inženiring, Prašnikarjeva 8,
Ljubljana-Šentvid, d.o.o.

Skrajšana firma: PROMPT ING, d.o.o.,
Ljubljana-Šentvid

Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Pra-
šnikarjeva 8

Osnovni kapital: 1,665.580 SIT
Ustanovitelj: Oluič Ljubomir, Ljubljana,

Archinetova 13, vstopil 11. 3. 1992, vložil
1,665.580 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Žagar Mirko in Železnikar Milan, iz-
stopila 29. 6. 1995.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnikoma Žagar Mirku in Železnik Mila-
nu, ki sta bila razrešena 29. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-205738
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00818 z dne 23. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa RR KOMUNIKACIJE, informi-
ranje, svetovanje, izobraževanje, d.o.o.,
Ljubljana, Pod akacijami 51, sedež: Pod
akacijami 51, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03075/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št. 5406510
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 511

Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-

vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovi-
na 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; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 642 Telekomuni-
kacije; 723 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
744 Ekonomsko propagiranje; 923 Druge
razvedrilne dejavnosti.

Rg-205741
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00919 z dne 13. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa PROJEKTIVNI BIRO TAMAR,
d.o.o., Ljubljana, Novakova 5, sedež: No-
vakova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00919/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št. 5075700
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, izstopil

11. 7. 1995, ter INFOND STOLP, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Maribor,
Trg svobode 6, Slovenski odškodninski
sklad in Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Kapitalski sklad v
ustanavljanju, izstopili 26. 4. 1996; Slap-
šak Blaž, Ljubljana, Kosovelova 29, vložil
2,978.000 SIT, Marušič Milan, Ljubljana,
Kosovelova 29, vložil 3,328.000 SIT, in Bo-
hinc Darinka, Ljubljana, Dečmanova ulica
7, vložila 2,978.000 SIT – vstopili 8. 2.
1995, ter PROJEKTIVNI BIRO TAMAR,
d.o.o., Ljubljana, Novakova 5, vložil
1,936.000 SIT, vstopil 26. 4. 1996 – od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Rg-205742
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04981 z dne 16. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa STUDIO MARKETING, razisko-
vanje, svetovanje in oblikovanje tržnih
komunikacij in izdelkov, d.d., Ljubljana,
sedež: Vojkova 74, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07416/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o., spremembo firme, ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št. 5385644
Firma: STUDIO MARKETING J. WAL-

TER THOMPSON, raziskovanje, svetova-
nje in oblikovanje tržnih komunikacij in
izdelkov, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: STUDIO MARKETING
J. WALTER THOMPSON, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Ustanovitelji: delničarji, izstopili 16. 7.
1996; Balažič Mira, Ljubljana, Einspielerje-
va 25, vložila 770.000 SIT, Bergant Peter,
Ljubljana, Periška 19, vložil 2,420.000 SIT,
Repovš Jernej, Ljubljana, Černivčeva 23,
vložil 15,290.000 SIT, Stražar Mateja, Ljub-
ljana, Maroltova 13, vložila 1,980.000 SIT,
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Furlan Kristina, Nova Gorica, Ul. Gradniko-
ve br. 47, vložila 440.000 SIT, Hočevar
Janko, Ljubljana, Malgajeva 16, vložil
330.000 SIT, Novak Ranko, Ljubljana, Ce-
lovška 103, vložil 330.000 SIT, Pohar Ju-
re, Ljubljana, Pod vrbami 25, vložil 880.000
SIT, Rakušček Janez, Ljubljana, Vel. čol-
narska 6c, vložil 330.000 SIT, in Vidergar
Borut, Ljubljana, Brodarjev trg 6, vložil
770.000 SIT – vstopili 16. 7. 1996, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Rg-205743
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06557 z dne 9. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa STIL EXPORT-IMPORT, podjetje
za proizvodnjo in blagovni promet,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 152,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25134/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča vrnitev v prejšnje stanje na pod-
lagi Cpg 1435/96 s temile podatki:

Matična št. 5640148
Ustanovitelj: Kovač Marjan, izstop

28. 11. 1994; Žvipelj Srečko, Ljubljana, Tr-
žaška 49, vstop 28. 11. 1994, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
vač Marjan, Škofja Loka, Grenc 5a, razre-
šen 28. 11. 1994 kot direktor in imenovan
za zastopnika, ki zastopa družbo brez ome-
jitev kot komercialni direktor.

Rg-205744
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/11909 z dne 19. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa K.R.E.S., d.o.o., komunicira-
nje, raziskave, embalaža, sejmi, Ljublja-
na, Kamniška 20, sedež: Kamniška
ul. 20, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11909/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št. 5475406
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

torja Ivanovski Bojan, Ljubljana, Justinova 15,
imenovan 1. 9. 1996, in Benko Dušan, Ljub-
ljana, Ravbarjeva 5, imenovan 23. 6. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-205745
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01972 z dne 5. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa LIK STOLIK, proizvodnja stolov,
izdelanih pretežno iz lesa, pa tudi dru-
gih materialov, d.o.o., Novomeška 5, Ko-
čevje, sedež: Novomeška 5, 1330 Ko-
čevje, pod vložno št. 1/10941/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5461456
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Pečak Pavel, razrešen 30. 9. 1996;
direktorica Rozman Milena, Kočevje, Ob Ma-
hovniški cesti 39, imenovana 1. 10. 1996.

Rg-205746
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02224 z dne 18. 5. 1998 pri sub-

jektu vpisa PESKOKOP PODSMREKA,
d.o.o., Ivančna Gorica, sedež: Malo Hu-
do 4a, 1295 Ivančna Gorica, pod vložno
št. 1/13943/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št. 5534364
Članica nadzornega sveta: Nosan Jože,

izstopil 1. 4. 1997; Dimnik Olga, vstopila
1. 4. 1997.

Rg-205748
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02799 z dne 16. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa KRONA, družba za upravljanje
investicijskih skladov in družb, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška 116, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24998/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5818001
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žibert Branko, razrešen 30. 4. 1997;
Žnidaršič Sonja, Ljubljana, Tržaška 121, raz-
rešena 30. 4. 1997 kot zastopnica in ime-
novana 1. 5. 1997 za direktorico.

Rg-205749
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03189 z dne 25. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa INTERTRADE ITC, podjetje za
mednarodno in notranjo trgovino, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 9, sedež: Kolod-
vorska 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05472/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastnonsko preoblikovanje d.d. v
d.o.o., spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev in datuma pri zastopniku, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št. 5001773
Firma: INTERTRADE ITC, podjetje za

mednarodno in notranjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Kolodvorska 9

Skrajšana firma: INTERTRADE ITC,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Ustanovitelj: INTERTRADE ITC, d.o.o.,
in INTERTRADE MEDNARODNO POD-
JETJE, d.d., izstopila 25. 2. 1998; Sklad
Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 160, vstopil 25. 2. 1998, vlo-
žil 78,155.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jelnikar Harry, Mengeš, Jemčeva
14b, razrešen in ponovno imenovan 25. 4.
1997, kot v. d. direktor zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1998: 501 Tr-
govina 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; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-

sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 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; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih 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, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
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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; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 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.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 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; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo opr. št. LP 838/96 z dne
20. 9. 1996, v zvezi z odločbo RS Mini-
strstva za ekonomske odnose in razvoj, opr.
št. 464-09/96-72 z dne 5. 11. 1996.

Rg-205750
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03357 z dne 2. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa KMEČKI SKLAD 4, Pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Miklo-
šičeva 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28688/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št. 5985650
Članica nadzornega sveta: Turnšek Tit,

izstopil 9. 6. 1997; Srebotnjak Emilija, vsto-
pila 9. 6. 1997.

Rg-205751
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03433 z dne 13. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa MARKETING, podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino, delniška druž-

ba, Dobrave 4-6, Mengeš, sedež: Dobra-
ve 4-6, Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/03690/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča izvolitev članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št. 5003300
Člani nadzornega sveta: Zalokar Bran-

ka, Cvetek Dušan in Mučibabić Radivoj, iz-
stopili in ponovno vstopili 10. 6. 1997; Pe-
traš Slavka, Rotar Marjana in Vidergar Šte-
fan, izstopili 27. 5. 1996.

Rg-205752
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03567 z dne 23. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa Gospodarsko interesno združe-
nje gradbeno industrijskih podjetij
GRADIS, sedež: Šmartinska 134a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24604/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, nazivov ter vložkov in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5799457
Osnovni kapital: 4,875.000 SIT
Ustanovitelji: GRADIS – Strojno promet-

na operativa Ljubljana, d.d., Ljubljana, Šmar-
tinska 32, GRADIS – Gradbeno podjetje
Ljubljana, p.o., Ljubljana, Ulica Gradnikove
brigade 11, GRADIS INŽENIRING, d.d.,
Ljubljana, Letališka 33, GRADIS, Gradbeno
podjetje Celje, p.o., Celje, Ul. XIV. divizije
10, GRADIS, Gradbeno podjetje Jesenice,
p.o., Jesenice, Prešernova 5, GRADIS,
Gradbeništvo, d.o.o., Ravne na Koroškem,
Dobja vas 125, GRADIS, Biro za projektira-
nje Maribor, p.o., Maribor, Lavričeva 3,
GRADIS, Gradnje Ptuj, d.d., Ptuj, Ormoška
22, GRADIS, Nizke gradnje, proizvodnja,
trgovina, storitve, d.d., Maribor, Lavričeva
3, GRADIS, Biro za projektiranje Ljubljana,
p.o., Ljubljana, Ul. Gradnikove brigade 11,
in GRADIS, Tehnične ekonomske in organi-
zacijske storitve, d.d., Ljubljana, Šmartin-
ska 134, ki so vstopili 17. 8. 1993, GRADIS
TOSIN Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Letališka
33, ki je vstopil 12. 1. 1996, in GRADIS
NOVA, Podjetje za gradbeništvo in proizvod-
njo, d.o.o., Maribor, Zamljičeva b. št., ki je
vstopil 27. 3. 1997 – vložili po 375.000
SIT, odgovornost:  odgovarjajo s svojim pre-
moženjem; W & G – Podjetje za proizvod-
njo strojev in opreme, Maribor, d.o.o., iz-
stopil 27. 3. 1997.

Rg-205753
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03917 z dne 16. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa VOLKSBANK – LJUDSKA BAN-
KA, d.d., sedež: Miklošičeva 30, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26467/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča prokuri-
sta s temile podatki:

Matična št. 5496527
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kuristka Bošković Gordana, Ljubljana, Rud-
nik II 6, in Tomažin Alojz, Škofja Loka, Pod-
lubnik 236, imenovana 18. 4. 1997.

Rg-205754
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04164 z dne 12. 2. 1998 pri sub-

jektu vpisa DIGRAD, družba za inženiring
in gradbeništvo, d.d., Ljubljana, Cesta
na Brdo 109, sedež: Cesta na Brdo 109,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16648/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanoviteljev, deležev, osnovnega ka-
pitala in dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti in preoblikovanje iz d.d. v d.o.o. s temile
podatki:

Matična št. 5608066
Firma: DIGRAD, družba za inženiring

in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DIGRAD, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 4,390.397 SIT
Ustanovitelji: Radulovič Vesna, izstopila

17. 2. 1997; Brenčič Janez, Vrhnika, Krož-
na pot 8, vložil 309.915,50 SIT, Petkovšek
Matjaž, Vrhnika, Ob potoku 11, vložil
295.149 SIT, Vavtar Janez, Grosuplje, Veli-
ko Mlačevo 6, vložil 1,794.288 SIT, Križ-
man Srečko, Grosuplje, Kajuhov dvor 1,
vložil 1,484.372 SIT, Kastelic Ivan, Ljublja-
na, Mucherjeva 9, vložil 196.765 SIT, in
DIGRAD, družba za inženiring in gradbeniš-
tvo, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 109,
vložil 309.907,50 SIT – vstopili 17. 2.
1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 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; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
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;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.
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Rg-205755
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04372 z dne 2. 4. 1998 pri subjek-
tu vpisa TEN-TEN, podjetje za prirejanje
športnih, zabavnih in kulturnih priredi-
tev, d.d., Domžale, n.h., sedež: Domžale
n.h., 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/08272/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.,
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in
deležev, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št. 5410916
Firma: TEN-TEN, družba za prirejanje

športnih, zabavnih in kulturnih priredi-
tev, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Kopalniška

ulica n.h.
Ustanovitelji: A BANKA, d.d., izstopila

24. 6. 1997; Gradbeno podjetje Grosup-
lje, d.d., Grosuplje, Emonska 8, vstopila
19. 7. 1990, vložilo 10,573.500 SIT, ter
Trtnik Zvone, Ljubljana, Pot v zeleni gaj 4a,
vložil 14.000 SIT, Močnik Cecilija, Cerklje,
Zalog 11, vložila 84.000 SIT, Eržen Stan-
ka, Domžale, Ljube Šercerja 4, vložila
70.000 SIT, in Grgič Blagoje in Nikolaja,
Domžale, Umekova 25, vložila 45.500 SIT,
vstopili 24. 6. 1997 – odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-

tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 6. 1997.

Rg-205756
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04497 z dne 16. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa LERONA, Trgovsko podjetje,
d.o.o., LIP, podjetje za posredovanje,
k.d., sedež: Gerbičeva 101, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29393/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz k.d. v d.o.o., spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št. 1125176
Firma: PIRIH UPSTAN, storitveno pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PIRIH UPSTAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kogojeva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pirih Milan, Ljubljana, Ko-

gojeva 8, vstopil 29. 7. 1997, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; LERONA, d.o.o., in Zajc Andrej, iz-
stopila 29. 7. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 29. 7. 1997;
direktor Pirih Milan, imenovan 29. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 1998: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-205758
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04531 z dne 9. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa AVTOMERKUR VOZILA, prodaja
vozil, d.o.o., sedež: Vošnjakova 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26874/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile po-
datki:

Matična št. 5913241
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta
160, vložil 6,279.000 SIT, Jesih Jakob,
Ljubljana, Dolenjska cesta 154, vložil
12,001.000 SIT, Zrim Jožef, Ljubljana, Le-
varjeva ul. 44, vložil 522.000 SIT, Belc He-
lena, Ljubljana, Vrhovci, C. XXVIII 3, vložila
397.000 SIT, Šobar Mirko, Ljubljana, An-
dreaševa ulica 17, vložil 294.000 SIT, Ja-
vorščak Nikola, Ig, Strahomer 4, vložil
322.000 SIT, Južnič Ivanka, Horjul 233,
vložila 316.000 SIT, Rožnik Olga Frančiška,
Brezovica, C. ob potoku 11, vložila
316.000 SIT, Korelc Andrej, Mengeš, Men-
geška c. 21a, Trzin, vložil 276.000 SIT, Bi-
tenc Maša, Škofljica, Ul. Jerneja Petriča 11,
vložila 196.000 SIT, Zorko Tanja, Ljubljana,
Beblerjev trg 12, vložila 316.000 SIT, Sal-
činović Đulsa, Kranj, Kolodvorska cesta 11,

vložil 224.000 SIT, Srakar Helena, Ljublja-
na, Kunaverjeva ulica 14, vložila 184.000
SIT, Kolenc Boris, Ljubljana, Brodarjev trg
15, vložil 24.000 SIT, Babič Andrej, Videm-
Dobrepolje, Bruhanja vas 20, vložil
218.000 SIT, in Vresk Igor, Ljubljana, Mar-
tina Krpana 6, vložil 92.000 SIT – vstopili
11. 7. 1996, odgovornost: ne  odgovarja-
jo.

Rg-205759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04793 z dne 11. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa BREST-POHIŠTVO, d.o.o.,
Cerknica, podjetje za proizvodnjo in pro-
met pohištva ter opreme, sedež: Cesta
4. maja 18, 1380 Cerknica, pod vložno
št. 1/10177/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča zastavno pravico na po-
slovnem deležu Tonija Lovka s temile po-
datki:

Matična št. 5452554
Zastavna pravica na poslovnem deležu

družbenika Lovko Tonija, ki je bila vpisana v
sodni register s sklepom Srg 5332/95 z
dne 20. 5. 1996, se izbriše.

Rg-205760
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04794 z dne 13. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa BREST-POHIŠTVO, d.o.o.,
Cerknica, podjetje za proizvodnjo in pro-
met pohištva ter opreme, sedež: Cesta
4. maja 18, 1380 Cerknica, pod vložno
št. 1/10177/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča zastavno pravico na po-
slovnem deležu Mirana Petana s temile po-
datki:

Matična št. 5452554
Zastavna pravica na poslovnem deležu

družbenika Mirana Petana, ki je bila vpisana
v sodni register s sklepom Srg 5334/95 z
dne 24. 5. 1996, se izbriše.

Rg-205761
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04795 z dne 16. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa BREST-POHIŠTVO, d.o.o.,
Cerknica, podjetje za proizvodnjo in pro-
met pohištva ter opreme, sedež: Cesta
4. maja 18, 1380 Cerknica, pod vložno
št. 1/10177/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča zastavno pravico na po-
slovnem deležu Mitje Strohsacka s temile
podatki:

Matična št. 5452554
Zastavna pravica na poslovnem deležu

družbenika Mitje Strohsacka, ki je bila vpi-
sana v sodni register s sklepom Srg
5333/95 z dne 22. 5. 1996, se izbriše.

Rg-205762
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05093 z dne 16. 2. 1998 pri subjek-
tu vpisa SLOVENIJALES, Mednarodno
podjetje za trgovino, inženiring, proizvod-
njo, zastopanje in konsignacije, d.d.,
Ljubljana, sedež: Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01026/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št. 5005710
Člani nadzornega sveta: Kumar Andrej,

vstopil 29. 8. 1997, ter Simčič Drago in
Stantič Cveto, izstopila kot predsednika in
ponovno vstopila 3. 12. 1997.

Sprememba statuta z dne 29. 8. 1997.

Rg-205763
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05098 z dne 2. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa IPKOTEX, Podjetje za medna-
rodno trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Verovškova 60a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08727/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev družbe IPKO
TRADE, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 60a,
št. reg. vl. 1/12670/00, spremembo usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala, de-
javnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5417163
Osnovni kapital: 15,000.000 SIT
Ustanovitelja: Skitek Dušan, vstopil 13. 12.

1996, vložil 7,200.000 SIT, in Skitek Dam-
jan, vstopil 2. 9. 1997, vložil 7,800.000 SIT,
oba iz Ljubljane, Komenskega ulica 20, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ski-
tek Dušan, razrešen 2. 9. 1997 kot direktor
in imenovan za prokurista, in Skitek Dam-
jan, razrešen 2. 9. 1997 kot prokurist in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1998: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing).

Pripojitev družbe IPKO TRADE, Podjetje
za mednarodno trgovino, d.o.o., Ljubljana, Ve-
rovškova 60a, št. vl. 1/12670/00, na podla-
gi pripojitvene pogodbe z dne 2. 9. 1997.

Rg-205764
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05099 z dne 2. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa IPKOTRADE, Podjetje za medna-
rodno trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Verovškova 60a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12670/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev k družbi IPKO-
TEX, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 60a, št.
reg. vl. 1/8727/00 s temile podatki:

Matična št. 5855268
Pripojitev k družbi IPKOTEX, Podjetje za

mednarodno trgovino, d.o.o., Ljubljana, Ve-
rovškova 60a, št. reg. vl. 1/8727/00, na
podlagi pripojitvene pogodbe z d ne 2. 9.
1997. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-205766
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05373 z dne 19. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa CERERA, poslovodenje in sve-

tovanje, d.o.o., Primskovo na Dolenj-
skem, sedež: Gradišče 7b, 1276 Prim-
skovo na Dolenjskem, pod vložno
št. 1/15854/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejav-
nosti in zastopnika ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št. 5583241
Firma: CERERA, poslovodenje in sve-

tovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CERERA, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1276 Ljubljana, Ulica bratov

Učakar 26
Ustanovitelja: Levič Zdravka, izstopila

1. 4. 1997; Levič Gregor, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 26, in Grošelj-Levič Bojan,
Gradišče, Gradišče K O Grad in polj 7b,
vstopila 1. 4. 1997, vložila po 857.058 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Levič Zdravka, razrešena 1. 4.
1997; direktor Levič Gregor, ki zastopa
družbo brez omejitev, in zastopnik Grošelj-
Levič Bojan, ki kot pomočnik direktorja za-
stopa družbo brez omejitev, imenovana
1. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1998: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov, proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja slad-
korja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja te-
stenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, 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 ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-208333
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03656 z dne 10. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZVR ŠPED, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi, zunanjo trgovino – inži-
niring..., d.o.o., Ljubljana, Pot na Fužine
5, sedež: Pot na Fužine 5, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06772/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova, osnovnega kapitala in akta o
ustanovitvi ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5360242
Firma: ZVR ŠPED, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi, zunanjo trgovino, inže-
niring, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Savska ce-
sta 3a

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vrančič Zvone, Ljubljana,

Pot na Fužine 5, vstop 18. 4. 1990, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
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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 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3630 Proizvodnja glasbenih instru-
mentov; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, 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
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122

Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
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; 5248
Trgovina 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 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
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davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge šport-
ne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023
Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 6. 1998.

Rg-208337
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03947 z dne 15. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa CCE, podjetje za svetovanje
in inženiring, Kvedrova 7, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Kvedrova 7, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5320674
Ustanovitelji: Železnik Miran in Kopač

Aleš, izstopila 30. 5. 1997; Jovanović Go-
ran, Nova Gorica, Pod Grčno 46, in Štru-
belj Jože, Kresnice, Kresniški vrh 3, vstopi-
la 15. 1. 1990, vložila po 2,190.146 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Železnik Miranu in Kopač Alešu,
ki sta bila razrešena 26. 6. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 7. 1997.

Rg-208338
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05124 z dne 2. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa ITT BELCA, podjetje za inštala-

terstvo, trgovino in tekstilno proizvod-
njo, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana, Čr-
nuče, sedež: Brnčičeva 13, 1231 Ljub-
ljana Črnuče, pod vložno št. 1/13820/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5525608
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Žot Andreja, razrešena 29. 7.
1997; zastopnica Krapež-Blagšič Vlasta,
Domžale, Rudniška 7, imenovana 29. 7.
1997, kot v.d. direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 4. 1998.

Rg-208339
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05191 z dne 4. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa ČAKŠ, Transportno in storitveno
podjetje, d.o.o., Grosuplje, sedež: Spod-
nje Blato 17a, 1290 Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/25411/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, za-
stopnika in akta o ustanovitvi ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5842964
Ustanovitelj: Čakš Jože Martin, izstop

24. 7. 1997; Čakš Tomaž, Grosuplje,
Spodnje Blato 17a, vstop 1. 4. 1994, vlo-
žek 1,670.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Čakš Jože Martin, razrešen
11. 3. 1997; direktor Čakš Tomaž, imeno-
van 9. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1998: 15520
Proizvodnja sladoleda; 158120 Dejavnost
slaščičarn; 15820 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založ-
ništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in do-
delava; 22240 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavnega pohištva; 28210 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 28520 Splošna mehanična dela;
45210 Splošna gradbena dela; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51700 Druga trgovina na debelo;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 3. 1998.

Rg-208340
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05377 z dne 1. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa BOLE, Podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ul.
Nadgoriških borcev 34, 1231 Ljubljana-
Černuče, pod vložno št. 1/20794/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, dejavnosti in akta
o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5697468
Firma: BOLT, študentski servis, d.o.o.
Skrajšana firma: BOLT, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 1. 6. 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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgo-
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vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 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;
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 zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
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;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 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; 6411 Javne poštne stori-
tve; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7450 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 25. 9. 1997.

Rg-208341
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05609 z dne 18. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30713/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS Kranj, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,

spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
ustanovitelja, osnovnega kapitala in zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5430186
Firma: ČADEŽ-ING, d.o.o., inženiring,

nepremičnine, gradbeništvo
Skrajšana firma: ČADEŽ-ING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 16
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Šumi Andrej, izstop

26. 9. 1997; Čadež Radojka, Duplje, Pod-
brezje 257, vstop 26. 9. 1997, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šumi Andrej, razrešen 26. 9. 1997,
direktorica Čadež Radojka, imenovana
26. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1998: 0130
Mešano kmetijstvo; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 2211 Izdajanje knjig;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2521 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2640 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materia-
lov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 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 de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
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; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 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; 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 mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5157 Tr-
govina 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; 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 zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
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gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 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; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6420 Telekomunika-
cije; 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; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
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; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine; 7320 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-

dročju družboslovja in humanistike; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 748311
Prevajanje; 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.; 85311
Dejavnost domov za starejše; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, 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 sto-
ritvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna go-
spodinjstva z zaposlenim osebjem; 9900
Eksteritorialne organizacije in združenja.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod št.
reg. vl. 1/01633/00 s firmo: ŠUMY, uvoz-
no-izvozno in gostinsko podjetje, Lesce,
d.o.o., Alpska 52, Lesce.

Rg-208342
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05974 z dne 2. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa SUMASOFT, d.o.o., podjetje za
računovodstvo, računalniški inženiring
in svetovanje, Ljubljana, Dunajska 234,
sedež: Dunajska 234, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10705/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža in akta o ustanovitvi
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5486262
Firma: SUMASOFT, d.o.o., podjetje za

računovodstvo, računalniški inženiring
in svetovanje

Skrajšana firma: SUMASOFT, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Koblarjeva 34
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 2211 Iz-

dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913

Proizvodnja pip in ventilov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 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.; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 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
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(catering); 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 18. 3. 1998.

Rg-208344
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07150 z dne 2. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa COMITA, d.o.o., Ljubljana, trgo-
vina, zastopstvo in proizvodnja, sedež:
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27475/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5934982
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kristan Sandi, razrešen 31. 12.
1997; direktor Žorž Stanislav, Kranj, Pot v
Bitnje 56, imenovana 1. 1. 1998.

Rg-208345
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07314 z dne 1. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa PUBLICIS VIRGO, komunikacije,
d.o.o., sedež: Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28779/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5997020
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53.

Rg-208346
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00021 z dne 23. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa MENING, Sistemi in avtomati-
ka, d.o.o., Ljubljana, sedež: Prelovčeva
1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10625/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5485959
Firma: MENING, Sistemi in avtomati-

ka, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v gori-

ce 37
Osnovni kapital: 5,348.000 SIT
Ustanovitelji: Grum Darko, Ljubljana, Pre-

lovčeva ul. 1, vstop 3. 10. 1994, vložek
1,484.171 SIT, Kitanović Zoran, Ljubljana,
Cesta Ceneta Štuparja 3, vstop 3. 10.
1994, vložek 1,283.171 SIT, Kuzmanović
Goran, Logatec, Pavšičeva 34, vstop
27. 11. 1997, vložek 1,264.640 SIT, in

Vuković Anđelko, Ljubljana, Vojkova 50, vs-
top 27. 11. 1997, vložek 1,264.623 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 11. 1997.

Rg-208350
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00623 z dne 2. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa INTERSAX COMPANY, Računo-
vodstvo in trgovina na debelo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Vojkova 58, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28136/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeže s temile podatki:

Matična št.: 5952280
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 35.

Rg-208354
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01278 z dne 5. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa MEDICOTEHNA, podjetje za za-
stopanje in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Ulica Mirka Jurce 7a, sedež: Ulica Mirka
Jurce 7a, 1260 Ljubljana-Polje, pod vlož-
no št. 1/07967/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova ustanovi-
teljev in zastopnikov ter družbene pogodbe
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5403324
Ustanovitelja: Zakrajšek Vojko, vstopil

10. 7. 1990, vložil 1,002.000 SIT, in Za-
krajšek Irena, vstopila 15. 10. 1990, vložila
500.500 SIT, oba iz Ljubljane, Ulica Mirka
Jurce 7a, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zakrajšek Vojko, imenovan
10. 7. 1990, in družbenica Zakrajšek Ire-
na, imenovana 15. 10. 1990, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1998: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 4531 Električne in-
štalacije; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 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; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-

tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje 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 podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih progra-
mov in storitev; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 2. 1998.

Rg-208355
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01402 z dne 4. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa UNING, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in inženiring, sedež:
Unec 25, 1381 Rakek, pod vložno
št. 1/19672/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5654807
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 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;
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5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 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; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina

na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 3. 1998.

Rg-208356
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01441 z dne 23. 6. 1988 pri sub-
jektu vpisa OREL, proizvodnja, trženje,
storitve, d.o.o., Vrhnika, sedež: Obrtna
cona pod Hruševico 1, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/06120/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža, osnovnega kapitala, deleža in akta
o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5357217
Sedež: 1360 Vrhnika, Ljubljanska ce-

sta 16
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelj: Orel Jelko, Vrhnika, Zapla-

na 9c, vstop 19. 3. 1990, vložek
30,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 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; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predela-
va čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih
začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične 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
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev 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 ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska 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; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
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za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 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; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v

najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9000 Storitve javne higiene; 9111 Dejav-
nost poslovnih in delodajalskih združenj;
9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 74.60
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, je do-
voljeno opravljati samo “varovanje”.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 18. 6. 1998.

Rg-208357
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01478 z dne 19. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa ŠTRAJHAR, d.o.o., Trbovlje, Novi
dom 54a, sedež: Novi dom 54a, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/23334/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in dejavnosti ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5770866
Firma: ŠTRAJHAR, storitveno, gostin-

sko in trgovsko podjetje, d.o.o., Trbovlje
Dejavnost, vpisana 19. 6. 1998: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6420 Teleko-
munikacije; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-208359
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01835 z dne 16. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30703/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1279149
Firma: BEŠTER IN BOKALIČ, d.n.o.,

podjetje za projektiranje, svetovanje in
prodajo svetil, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: BEŠTER IN BOKALIČ,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trg koman-
danta Staneta 4

 Ustanovitelj: Bokalič Aleš, Domžale,
Srednje Jarše, Volfova 2, in Bešter Uroš,
Ljubljana, Trg komandanta Staneta 4, vsto-
pila 25. 3. 1998, odgovornost:  odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bokalič Aleš in prokurist Bešter Uroš,
imenovana 25. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51620 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52740 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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71100 Dajanje avtomobilov v najem; 72100
Svetovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-208360
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01839 z dne 5. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30664/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1279181
Firma: OKAR, družba za svetovanje in

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Župančiče-

va 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šešerko Leo, Ljubljana, Ro-

censka ulica 5, vstop 12. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šešerko Leo, imenovan 12. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1998: 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribu-
cija vode; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 73101 Raziskova-

nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 9262 Dejavnost ma-
rin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92621 Dejavnost marin; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-208362
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02128 z dne 1. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30651/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1293907
Firma: TENDLER, zastopanje in trgo-

vina na debelo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TENDLER, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Bernekerje-

va 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fleischman Bogdan, Gro-

suplje, Prešernova cesta 5, vstop 2. 4.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fleischman Bogdan, imenovan 2. 4.
1998.

Dejavnost, vpisana 1. 6. 1998: 27350
Druga primarna predelava železa, jekla; pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51140 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;

51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51520 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na 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.

Rg-208363
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02130 z dne 5. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa DE MARCO, poslovno in finanč-
no svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28030/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5945119
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Divjak Snežana, razrešena 6. 4.
1998; direktor Glavnik Mitja, Ljubljana, Šar-
hova 4, imenovan 6. 4. 1998.

Rg-208365
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02152 z dne 4. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa PENTA, trgovina in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21, sedež:
Dunajska 21, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16029/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5574552
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Potočnik Vasja, Ljubljana, Puhova 4,
imenovan 10. 4. 1998.

Rg-208367
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02212 z dne 16. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30702/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1263269
Firma: INO-KIK, krovstvo in kle-

parstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: INO-KIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Pot na žago

16, Ihan
Osnovni kapital: 1,511.368 SIT
Ustanovitelj: Škorjanc Stanislav, Domža-

le, Pot na žago 16, Ihan, vstop 3. 4. 1998,
vložek 1,511.368 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škorjanc Stanislav, imenovan 3. 4.
1998.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 26810
Proizvodnja brusilnih sredstev; 4522 0Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 51570 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
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; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-208369
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02685 z dne 29. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30746/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1304666
Firma: RAIFFEISEN ZENTRALBANK

OSTERREICH AG, Dunaj, Predstavništvo
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republi-

ke 3
Ustanovitelj: RAIFFEISEN ZENTRAL-

BANK OSTERREICH AG, Wien, Am Stadt-
park 9, vstop 20. 4. 1998, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Tadel Anton-Tomo, Logatec, Kalce
42c, imenovan 20. 4. 1998, kot vodja pred-
stavništva zastopa podružnico brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1998: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-208370
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02699 z dne 18. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30712/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1304674
Firma: CISCO SYSTEMS MANAGE-

MENT B.V., Podružica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Ustanovitelj: CISCO SYSTEMS MAN-

AGEMENT B.V., Amsterdam, Hoogoord-
dreef 9, vstop 26. 2. 1998, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Gruškovnjak Jožek, Ljubljana, V
Murglah 83, imenovan 26. 2. 1998, kot
poslovodja zastopa podružnico brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1998: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov.

Rg-208371
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03380 z dne 30. 6. 1998 pod št.
vložka 1/30751/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313312
Firma: KOMPONENTE-SISTEMI, trgo-

vina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMPONENTE-SISTE-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 28
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Bizaj Borut in Bizaj Tina,

oba iz Cerknice, Lovkova 12, vstopila 27. 5.
1998, vložila po 1,100.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizaj Borut, imenovan 27. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 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; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 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; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-208374
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07088 z dne 22. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa KIIM, kovinski izdelki, izolaci-
ja, montaža, d.o.o., Trbovlje, Novi dom
13, sedež: Novi dom 13, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/11847/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, uskladitev dejavnosti in
spremembo skrajšane firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5491347
Skrajšana firma: KIIM, d.o.o., Trbovlje
Osnovni kapital: 72,602.655 SIT
Ustanovitelj: Ocepek Jože, Trbovlje, No-

vi dom 13, vstop 10. 2. 1991, vložek
72,602.655 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1998: 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; 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; 3511 Gradnja in
popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popra-
vilo čolnov za razvedrilo in šport; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 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; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 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; 7121 Dajanje drugih ko-
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penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-208375
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00923 z dne 21. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa EBV, Gradbeno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Škofljica, Šeparjeva pot
15, sedež: Šeparjeva pot 15, 1291 Škof-
ljica, pod vložno št. 1/17022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, firme, dejavnosti in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5592992
Firma: EBV, Gradbeno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Škofljica
Sedež: 1291 Škofljica, Cesta ob Bar-

ju 24a
Dejavnost, vpisana 21. 7. 1998: 5153

Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 2. 1998 in 2. 7. 1998.

Rg-208376
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01600 z dne 22. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa Univerza v Ljubljani, Fakulte-
ta za družbene vede, sedež: Kardeljeva
ploščad 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01566/07 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5085063010
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopniki Svetlik Ivan, Kolarič Zinka in Jelušič
Ljubica, razrešeni 1. 10. 1997; zastopniki
Svetličič Marjan, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 25, ki zastopa kot dekan Fakultete
za družbene vede Univerze v Ljubljani, Lut-
har Breda, Ljubljana, Slovenska c. 1, ki za-
stopa kot prodekanica za študijske in štu-
dentske zadeve Fakultete za družbene ve-
de Univerze v Ljubljani, in Fink-Hafner Dani-
ca, Radomlje, Triglavska 8, ki zastopa kot
prodekanica za raziskovalno dejavnost Fa-
kultete za družbene vede Univerze v Ljublja-
ni, imenovani 1. 10. 1997.

Rg-208377
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01606 z dne 21. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa Univerza v Ljubljani, Veteri-

narska fakulteta, sedež: Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01566/21
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5085063024
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnika prof.dr. Marinšek Janez, Naklo,
Kranjska c. 9, ki od 1. 6. 1997 zastopa kot
prodekan za dejavnost Veterinarskega inšti-
tuta, in prof.dr. Pardubsky Valentin, Medvo-
de, Medvoška 10, imenovan 1. 6. 1997, ki
zastopa kot prodekan za finančno gospo-
darske zadeve.

Rg-208379
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01903 z dne 17. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa PARKS 1, Podjetje za uprav-
ljanje z garažnimi hišami, varovanje pre-
moženja, servisna dejavnost vozil, pro-
daja vozil, vzdrževanje in čiščenje vozil,
d.o.o., sedež: Dunajska 158, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27206/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5926068
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelja: Smrke Franci, Gabrovka,

Morvače pri Gabrovki 64, in Schaubach
Janko, Domžale, Ljubljanska cesta 97, vsto-
pila 4. 12. 1995, vložila po 15,000.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-208381
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02519 z dne 29. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa Osnovna šola Šmartno pod
Šmarno goro, sedež: Cesta v Gameljne
7, 1000 Ljubljana-Šmartno, pod vložno
št. 1/01189/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti in spre-
membo ustanoviteljice s temile podatki:

Matična št.: 5133785
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana-Šiška, izstop 12. 6. 1997; Mestna ob-
čina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop
12. 6. 1997, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-208382
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02821 z dne 30. 7. 1998 prisub-
jektu vpisa MICAM, export-import, d.o.o.,
sedež: Kersnikova 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/30015/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev in osnovnega kapitala s temi-
le podatki:

Matična št.: 1215558
Osnovni kapital: 44,461.888,98 SIT
Ustanovitelja: Tafiloski Adžija, Piran, Pod-

vozna c. 16, Lucija, vstop 10. 9. 1997, vlo-
žek 15,070.629,60 SIT, in Kerezović Ne-
venka, Piran, Vinjole 21, Lucija, vstop 24. 6.
1998, vložek 28,641.259,32 SIT – odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Rg-208383
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03774 z dne 21. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30860/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304232
Firma: ASSIS VOLČINI & CO., mi-

zarstvo, d.n.o., Vir
Skrajšana firma: ASSIS VOLČINI & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Vir, Borova

ul. 9
Ustanovitelja: Volčini Klemen in Volčini

Rudolf, oba iz Domžal, Vir, Borova ul. 9,
vstopila 26. 6. 1998, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Volčini Klemen, imenovan 26. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Rg-208384
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02096 z dne 21. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa TEHNOUNION AVTO, prodaja-
nje in servisiranje BMW vozil, d.o.o., se-
dež: Devova 18, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24819/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in firme s temile podatki:

Matična št.: 5816599
Firma: TEHNOUNION AVTO, ekskluziv-

ni uvoznik in distributer vozil BMW in
ROVER GROUP, d.o.o.

Osnovni kapital: 399,798.576 SIT
Ustanovitelj: TEHNOUNION, Zastopstvo

tujih firm, izvoz-uvoz, d.d., Ljubljana, Voš-
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njakova 2, vstop 20. 10. 1993, vložek
399,798.576 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-208385
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03775 z dne 21. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30859/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313703
Firma: CHI, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: CHI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trnovski pri-

stan 12
 Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Hrvič Damir, Zagreb, Ve-

slačka ulica 4, vložil 1,071.000 SIT, in Hri-
bar Mojca, Ljubljana, Trnovski pristan 12,
vložila 1,029.000 SIT – vstopila 3. 6. 1998,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Hribar Mojca, in prokurist Hrvič
Damir, imenovana 3. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1998: 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;
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; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje.

Rg-208386
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03808 z dne 21. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOTORNA, družba za trgovino
na debelo in drobno, d.o.o., sedež: Šti-
hova 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26489/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5903416
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva

19e
Osnovni kapital: 5,600.000 SIT
Ustanovitelja: KOTORNA, družba za tr-

govino na debelo in drobno, d.o.o., Ljublja-
na in Lesjak Adolf, izstopila 16. 6. 1998;
Hribar Judita, Domžale, Goričica 34, vsto-
pila 18. 12. 1996, vložila 2,240.000 SIT,
in Kodre Marij, Ljubljana, Štihova 16, vsto-
pil 19. 5. 1995, vložil 3,360.000 SIT – od-
govornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Hribar Judita, imenovana 16. 6.
1998.

Rg-208390
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03941 z dne 31. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa SVETOVALNI CENTER, gospo-
darsko svetovanje komunalnim in sta-
novanjskim podjetjem Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Poljanska c. 6/II, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11918/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5475902
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Dodič Antonija, razrešena 28. 12.
1994; direktorica Kramar Romana-Martina,
Ljubljana, Koseskega 18, imenovana
28. 12. 1994.

Rg-208391
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03996 z dne 31. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30551/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1293524
Firma: MIČ, trgovina in posredništvo,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 38
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: MIČ, Tvornica rublja, d.d.,

Čakovec, Matica Hrvatske 10, in Međimur-
ska trikotaža, d.d., Čakovec, Matice Hrvat-
ske 10, vstopili 20. 5. 1998, vložili po
1,050.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Bratič Štefica, Čakovec, I. Gundu-
liča 37, Mihovljan in prokurist Gregorec
Branko, Ljubljana, Brilejeva 8, imenovana
20. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1998: 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51560 Trgovina na

debelo z drugimi polizdelki; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom.

Rg-208394
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04044 z dne 28. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa ČAPLJA, Podjetje za trgovin-
sko dejavnost, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Nove Fužine 49, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07019/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova
ustanoviteljev, zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5385881
Ustanovitelja: Debelak Matjaž in Debe-

lak Vida, oba iz Ljubna ob Savinji, Juvanje
2a, vstopila 21. 5. 1990, vložila po
754.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Debeljak Matjaž, imenovan 12. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1998: 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 01411 Ureja-
nje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1771 Proizvodnja nogavic; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-



Stran 516 / Št. 5 / 28. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 74843 Druge poslovne

dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9271 Prirejanje iger na srečo.

Dejavnost s šifro 92.71 (samo igralni av-
tomati) v skladu z zakonom o igrah na srečo.

Rg-208395
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04069 z dne 27. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa SPATIO, podjetje za projekti-
ranje, inženiring in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Resljeva ul. 22, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28993/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1124196
Ustanovitelja: Vozelj Ivan, Ljubljana,

Zvezda 18, vstop 10. 1. 1997, vložek
1,200.000 SIT, in Marčeta Elvira, Pula, Iliri-
ja 21, vstop 3. 7. 1998, vložek 300.000
SIT – odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Marčeta Elvira, imenovana 3. 7.
1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 7. 1998.

Rg-208396
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04074 z dne 27. 7. 1998 pod št.
vložka 1/20799/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5719011002
Firma: ANN TRADE, proizvodno-trgov-

sko podjetje, d.o.o., Poslovna enota Ko-
per

Skrajšana firma: ANN TRADE, d.o.o.,
PE Koper

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Dolinska 1a, NC

Mercator Koper
Ustanovitelj: ANN TRADE, Proizvodno-

trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Litijska
67, vstop 1. 7. 1998, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lipušček Marjan, Koper, Prade, Ce-
sta bratstva 10, imenovan 1. 7. 1998, kot
vodja podružnice sklepa posle samo s pred-
hodnim pisnim solasjem direktorja ANN
TRADE, d.o.o.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1998: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1910 Stroje-
nje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-

sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 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; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
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nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 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; 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.

Rg-208397
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04081 z dne 13. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa COOKINOX, Izdelava in pro-
daja gostinske opreme, d.o.o., Grosup-
lje, sedež: Brinje 1/55, 1290 Grosuplje,
pod vložno št. 1/14479/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5548411
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Škrjanec Tatjana, razrešena 7. 7.
1998; Škrjanec Anton, Grosuplje, Brinje
c. 1/44, razrešen 7. 7. 1998 kot zastopnik
in imenovan za direktorja.

Rg-208475
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07035 z dne 14. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa EKOTEC TELLUX, podjetje za
consulting, marketing, inženiring, pro-
izvodnjo, trgovino in ekološko tehnolo-
gijo, Brnčičeva 31, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana Čr-
nuče, pod vložno št. 1/17837/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev, s temile podatki:

Matična št.: 5643040
Ustanovitelji: Kralj Karlo, Ljubljana, Ško-

fova 3, vstop 8. 4. 1992, vložek 1,440.000
SIT, Kralj Darko, Ljubljana, Škofova 3, vs-
top 14. 4. 1994, vložek 360.000 SIT, in
EKOTEC TELLUX, d.o.o., Ljubljana, Brnči-
čeva 31, vstop 24. 12. 1996, vložek
200.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Rg-208476
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06992 z dne 14. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ŠIVIC, d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, Preserje, Rakitna
140, sedež: Rakitna 140, 1360 Preser-
je, pod vložno št. 1/13261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5521998

Firma: ŠIVIC, Podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: ŠIVIC, d.o.o.
Sedež: 1360 Ljubljana, Topniška uli-

ca 35f
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 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; 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;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno

s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-208477
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07040 z dne 14. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa SILVO TRANS, podjetje za pre-
voz blaga v mednarodnem cestnem pro-
metu, d.o.o., Št. Jurij 73, Grosuplje, se-
dež: Št. Jurij 73, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/18760/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5624452
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998: 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;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
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trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij.

Rg-208479
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01353 z dne 14. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ŽIMA, tovarna ščetk, d.d.,
Ljubljana, sedež: Trpinčeva 108, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00125/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temle podatki:

Matična št.: 5048788
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Simončič Saša, razrešen 27. 2.
1998; direktor Škoflek Danilo, Ljubljana,
Pot v Smrečje 1, imenovan 27. 2. 1998,
zastopa družbo z omejitvijo, da potrebuje
soglasje nadzornega sveta za odtujevanje in
obremenjevanje nepremičnin ter za sklepa-
nje poslov v vrednosti nad 200.000 DEM.

Rg-208481
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07030 z dne 14. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ADAMAR, finančne storitve in
trgovina, d.o.o., sedež: Moste 33, 1218
Komenda, pod vložno št. 1/08662/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5419298
Ustanoviteljica: Špenko Marjan, izstop

4. 12. 1997; Špenko Dušanka, Kamnik,
Levstikova 13, vstop 4. 12. 1997, vložek
1,507.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-208482
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07011 z dne 14. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa ČRKA, Proizvodnja, storitve,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
lovška 85, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22435/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in dejavno-
sti ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5748020
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 73
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998: 0502

Ribogojstvo, ribiške storitve; 1596 Pro-
izvodnja piva; 2121 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2512 Obnavljanje in protek-
tiranje gum za vozila; 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; 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,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 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
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 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; 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; 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; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;

5540 Točenje pijač in napitkov; 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 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 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; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne
storitve; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-208483
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00171 z dne 14. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa D ELKOM, trgovina, go-
stinstvo, gradbeništvo in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 28, sedež:
Šmartinska 28, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/11842/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5476526
Firma: EVROGRAD, gradbeništvo, tr-

govina, zastopanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EVROGRAD, d.o.o.,

Ljubljana
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998:
4523 Gradnja cest, železniških prog, le-

tališč in športnih objektov.
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Rg-208805
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01534 z dne 15. 7. 1998 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA MEDVODE, Med-
vode, Ostrovrharjeva ul. 4, sedež: Ostro-
vrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, pod
vložno št. 1/01822/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljice in zastopnikov ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5222575
Firma: OSNOVNA ŠOLA MEDVODE
Ustanoviteljica: Občina Ljubljana Šiška,

izstop 4. 3. 1997; Občina Medvode, Med-
vode, Cesta komandanta Staneta 12, vstop
4. 3. 1997, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Jenko Tomaž, razrešen 4. 3. 1998;
ravnatelj Bizant Vojko, Medvode, Štalčeva
3, imenovan 4. 3. 1998, in zastopnica Krži-
šnik Marija, Medvode, Vaše 29g, imenova-
na 16. 3. 1998, zastopa šolo kot pomočni-
ca ravnatelja.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1998: 5551
Storitve menz; 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Rg-208806
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03304 z dne 28. 7. 1998 pri subjektu
vpisa STROJKO & CO., storitve in trgovi-
na, d.n.o., Ljubljana, sedež: Vodnikova
35, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28414/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo firme, podatkov ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, tipa in datuma pooblastil
zastopnikov in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5971608
Firma: S IN L, gostinstvo in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: S IN L, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Strojko Rok, Ljubljana, Viš-

njevarjeva 35, in Laznik Rosanda, Ljubljana,
Švarova ulica 11, izstopila iz d.n.o., in vstopi-
la v d.o.o. 16. 1. 1998, vložila po 755.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Stroj-
ko Rok in Laznik Rosanda, razrešena 16. 1.
1998 kot družbenika in imenovana za di-
rektorja, ki zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1998: 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.

Rg-208807
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/03528 z dne 28. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30878/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1313444
Firma: CENTER ZA RAZVOJ IZKAZNIC

IN SISTEMOV, Ljubljana
Skrajšana firma: CERIS
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanski na-

sip 12
Ustanovitelj: Škorjanc Žiga Bruno, Ljub-

ljana, Poljanski nasip 12, vstop 12. 6.
1998, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škorjanc Žiga Bruno, imenovan
15. 6. 1998, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1998: 2212
Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo
založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-208808
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02668 z dne 28. 7. 1998 pri subjektu
vpisa CENTER ZA PROMOCIJO TURIZMA
SLOVENIJE, sedež: Dunajska 156, 1001
Ljubljana, pod vložno št. 1/26994/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljice s temile podatki:

Matična št.: 5918197
Ustanoviteljica: Gospodarska zbornica

Slovenije je izstopila 13. 9. 1997.

Rg-208810
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02657 z dne 28. 7. 1998 pri subjektu
vpisa AC-INTERCAR, d.o.o., trgovina z av-
tomobili in deli, vzdrževanje motornih
vozil, Ljubljana, sedež: Baragova ulica
5, 1113 Ljubljana, pod vložno št.
1/19872/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5670209
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Potokar Vladimir Peter, razrešen 1. 5.
1998; direktor Kryžanowski Marko, Ljublja-
na, Jakšičeva 16, imenovan 1. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-208812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03220 z dne 28. 7. 1998 pri subjektu
vpisa IMP PROMONT, Projektiranje in
montaža, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot k
sejmišču 30, 1231 Črnuče, pod vložno
št. 1/01926/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, osnovnega kapitala in da-
tuma imenovanja zastopnika, spremembo
in uskladitev dejavnosti, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5077982
Firma: IMP PROMONT, Projektiranje

in montaža, d.d.
Skrajšana firma: IMP PROMONT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 856,098.000 SIT
Ustanovitelji: IMP PROMONT, Projekti-

ranje in montaža, p.o., Ljubljana, Pot k sej-
mišču 30, IMP ELEKTROMONTER, d.o.o.,
Ljubljana, Vojkova 58, in IMP KLIMA
MONTAŽA, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 58,
izstopili 9. 4. 1997; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 56, vložil
84,425.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
84,424.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
676.536.000 SIT, upravičenci interne raz-
delitve, vložili 9,515.000 SIT, in dosedanji
lastniki, vložili 1,198.000 SIT – vstopili 9. 4.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnik Britovšek Peter, Ljubljana, Tre-
binjska ulica 4, ki od 9. 4. 1997 zastopa
družbo kot začasni direktor brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Avsec Marko –
predsednik, Vozel Darko in Bensa Rudi,
vstopili 9. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1998: 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01337/01005-1998 z dne 3. 6. 1998.

Rg-208813
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03310 z dne 28. 7. 1998 pri subjektu
vpisa Sklad prostovoljnega zavarovanja
za dodaten obseg pravic iz pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, d.d., se-
dež: Mala Ulica 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30206/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo tipa zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 1243853
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Be-

šter Helena, Tržič, Deteljica 1, razrešena
25. 5. 1998 kot zastopnica in imenovana
za direktorico.

Rg-208814
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03085 z dne 28. 7. 1998 pri subjektu
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vpisa TOJNKO IN VRBOS, trgovina, proi-
zvodnja in storitve, d.n.o., Ljubljana, se-
dež: Ižanska cesta 303, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08828/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.n.o. v d.o.o., spremembo firme, ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala, zastopnikov in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5426898
Firma: DALTO, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DALTO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Tojnko Aleksander, Sveti

Štefan, Grobelce 29, vložil 1,785.000 SIT,
in Vrbos Boris, Apače 80, vložil 105.000
SIT, izstopila iz d.n.o. in vstopila v d.o.o.
25. 5. 1998, ter Tojnko Damjan, Sveti Šte-
fan, Grobelce 29, vstopil 25. 5. 1998, vlo-
žil 210.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Boris Vrbos, razrešen 25. 5.
1998; prokurist Tojnko Damjan, imenovan
25. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1998: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaš-
čic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja teste-
nin; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.

Rg-208815
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02220 z dne 28. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30876/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča z.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1301098
Firma: ZADRUGA NOVAKI, z.o.o., Log
Skrajšana firma: NOVAKI, z.o.o., Log
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

Loška cesta 21, Log
Ustanovitelji: Novak Robert, Brezovica

pri Ljubljani, V Loki 25, Dragomer, vložil
76,109.000,25 SIT, ter Novak Miroslav,
vložil 100,168.477,50 SIT, Novak Jožefa,
vložila 147,144.078,75 SIT, Novak Mirko,
vložil 76,109.005,25 SIT, in Novak Ignac,
vložil 76,109.005,25 SIT, vsi trije iz Brezo-
vice pri Ljubljani, Dragomerška 39, Drago-
mer – vstopili 7. 4. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Robert, imenovan 7. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proi-

zvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 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;
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; 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;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, 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; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-208816
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04381 z dne 29. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30882/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1318829
Firma: DEBITEL, telekomunikacije,

d.d., Ljubljana, Baragova 5
Skrajšana firma: DEBITEL, d.d., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Baragova 5
Osnovni kapital: 4,100.000 SIT
Ustanovitelji: DEBITEL

KOMUNIKATIONSTECHNIK GMBH & Co.
KG, Stuttgart, ZR Nemčija, Schelmenwa-
senstrasse 37/39, vložil 2,132.000 SIT,
AUTOCOMMERCE, zunanja in notranja tr-
govina, servis in proizvodnja, d.d., Ljublja-
na, Baragova 5, vložil 1,476.000 SIT,
SVEMA, Podjetje za mednarodno trgovino
ter inženiring, d.o.o., Ljubljana, Nazorjeva
6, vložilo 164.000 SIT, AVTO-PHONE, tr-
govina in servis, d.o.o., Ljubljana, Vojkova
58, vložil 164.000 SIT, in KOBRA TEAM,

trgovina, zastopanje, storitve in servis za
elektroniko Šmarje, d.o.o., Šentjernej,
Šmarje 13a, vložil 164.000 SIT – vstopili
21. 7. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Razdevšek Borut, Ljubljana, Krivec
24, imenovan 21. 7. 1998, zastopa družbo
kot v.d. direktorja brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: dr. Egner Ac-
him, Jeschonnek Klaus, Potokar Vladimir –
predsednik in Svet Matej – namestnik pred-
sednika, vstopili 21. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1998: 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
64200 Telekomunikacije; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;

74140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74300 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje.

Rg-208818
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07081 z dne 29. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30880/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skupnost lastnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5997798
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV ULICA

BRATOV UČAKAR 60-62 Ljubljana
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: 1117 Ljubljana, Ulica bratov

Učakar 60-62
Ustanovitelji: lastniki po priloženem sez-

namu, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 60-62,
vstopili 21. 5. 1998, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Alujević Andro, Maribor, Ulica bra-
tov Greifov 10, imenovan 21. 5. 1998, za-
stopa skupnost kot predsednik upravnega
odbora.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1998: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami.

Rg-208820
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04056 z dne 31. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski
prevoznik, d.d., sedež: Kuzmičeva 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01352/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5156505
Osnovni kapital: 812,436.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Ravnik Marko

in Krapež Alojz, izstopila 19. 6. 1998, Me-
nard Ida, izstopila 22. 10. 1997; dr. Topič
Bogdan, Oblak Leopold in Lučovnik Brane,
vstopili 19. 6. 1998.

Sprememba statuta z dne 19. 6. 1998.

Rg-208821
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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98/03623 z dne 31. 7. 1998 pri subjektu
vpisa KMEČKI SKLAD 4, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., sedež: Mikloši-
čeva 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28688/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi PID
KMEČKA DRUŽBA, Pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., (1/25982/00), s temile
podatki:

Matična št.: 5985650
Pripojitev k družbi PID KMEČKA DRUŽBA,

Pooblaščena investicijska družba, d.d., Mi-
klošičeva 4, Ljubljana (1/25982/00), na pod-
lagi pripojitvene pogodbe z dne 19. 5. 1998.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-208822
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03596 z dne 31. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa KMEČKI SKLAD 3, Pooblaš-
čena investicijska družba, d.d., Ljublja-
na, Miklošičeva 4, sedež: Miklošičeva
4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27621/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi PID
KMEČKA DRUŽBA, Pooblaščena investi-
cijska družba, d.d. (1/25982/00), s temi-
le podatki:

Matična št.: 5935628
Pripojitev k družbi PID KMEČKA

DRUŽBA, Pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., Miklošičeva 4, Ljubljana
(1/25982/00), na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 19. 5. 1998. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prev-
zemne družbe.

Rg-208823
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03593 z dne 31. 7. 1998 pri subjektu
vpisa KMEČKI SKLAD 2, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Ljubljana, Miklo-
šičeva 4, sedež: Miklošičeva 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26440/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča zaznam-
bo o pripojitvi k družbi PID KMEČKA
DRUŽBA, Pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., (1/25982/00), s temile podatki:

Matična št.: 5909015
Pripojitev k družbi PID KMEČKA DRUŽBA,

Pooblaščena investicijska družba, d.d., Mi-
klošičeva 4, Ljubljana (1/25982/00), na pod-
lagi pripojitvene pogodbe z dne 19. 5. 1998.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-208824
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02269 z dne 31. 7.1998 pri subjektu
vpisa SAVSKE ELEKTRARNE LJUB-
LJANA, d.o.o., sedež: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00669/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, člana nadzornega
sveta in akta s temile podatki:

Matična št.: 5044405
Osnovni kapital: 47.749,694.147,75 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija, ki

jo zastopa Vlada RS, Ljubljana, Gregorčiče-

va 20, vstopila 31. 5. 1996, vložila
47.749.694.147,75 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Član nadzornega sveta: Dimnik Jože,
vstopil 30. 3. 1998.

Sprememba akta z dne 30. 3. 1998.

Rg-208825
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06786 z dne 31. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30883/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skupnost lastnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5997178
Firma: SKUPNOST ETAŽNIH LASTNI-

KOV STANOVANJSKE STAVBE TRNOV-
SKA 2 Ljubljana

Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: 1000 Ljubljana, Trnovska 2
Ustanovitelji: etažni lastniki po prilože-

nem seznamu, Ljubljana, Trnovska 2, vsto-
pili 30. 6. 1997, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Papadopulos Georgij, Ljubljana, Tr-
novska 2, imenovan 30. 6. 1997, zastopa
skupnost kot predsednik upravnega odbora
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1998: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-208826
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02407 z dne 31. 7. 1998 pri subjektu
vpisa Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Celje, sedež:
Gregorčičeva 5a, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/19081/09 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo datuma poobla-
stila zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5554195045
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Senčar-Borič Marina, Laško, Po-
ženelova 7, razrešena in ponovno imenova-
na 15. 3. 1998, zastopa zavod v pravnem
prometu v okviru sredstev, opredeljenih s
finančnim načrtom zavoda.

Rg-208827
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03272 z dne 31. 7. 1998 pri subjektu
vpisa NFD INVESTICIJSKI SKLAD, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Ljub-
ljana, Trdinova 4, sedež: Trdinova 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29985/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5985536
Vpiše se sklep skupščine z dne 29. 4.

1998, da se osnovni kapital investicijske
družbe poveča za 4.054,822.000 SIT, in
sicer od 5.000,000.000 SIT na
9.054,822.000 SIT.

Rg-208828
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01580 z dne 31. 7. 1998 pri sub-

jektu vpisa KOMPAS RADIOZVEZE, inže-
niring, vzdrževanje, proizvodnja, d.o.o.,
Ljubljana, Pražakova 4, sedež: Praža-
kova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17808/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5603897
Ustanovitelj: KOMPAS CONSULTING,

d.d., Dvoržakova 11a, Ljubljana, izstop 4. 5.
1998; Lavrič Zdravko, Ljubljana, Vodovod-
na 13, vstop 4. 5. 1998, vložek 803.352
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kastrin Emil, razrešen 18. 5. 1998;
direktor Baznik Matjaž, Ljubljana, Podmilš-
čakova 52, imenovan 18. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1998: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih apara-
tov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Rg-208829
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03601 z dne 31. 7. 1998 pri subjektu
vpisa KMEČKI SKLAD 1, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Ljubljana, Miklo-
šičeva 4, sedež: Miklošičeva 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25982/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in osnovnega kapitala, pripojitev
treh družb (KMEČKI SKLAD 2, 3, 4), poob-
lastilo upravi za povečanje osnovnega kapi-
tala, sklep o povečanju osnovnega kapitala
in spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5885809
Firma: PID KMEČKA DRUŽBA, Poob-

laščena investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: PID KMEČKA

DRUŽBA, d.d.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Osnovni kapital: 27.338,941.000 SIT
Vpiše se pooblastilo upravi družbe PID

KMEČKA DRUŽBA, Pooblaščena investicij-
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ska družba, d.d., Ljubljana, da poveča os-
novni kapital (odobreni kapital) družbe v pe-
tih letih za 916,118.000 SIT, in sicer tako,
da v letu 1998 odloči o povečanju osnovne-
ga kapitala za 269,190.000 SIT, v letu
1999 za 269,190.000 SIT, v letu 2000 za
269,190.000 SIT, v letu 2001 za
79,393.000 SIT in v letu 2002 za
39,225.000 SIT.

Vpiše se sklep skupščine z dne 19. 6.
1998, ki se glasi: Osnovni kapital Kmečke-
ga sklada 1, Pooblaščene investicijske druž-
be, d.d., se poveča za največ
1.000,000.000 SIT, za kar se izda največ
1,000.000 navadnih imenskih delnic pete
emisije v nominalni vrednosti 1.000 SIT za
delnico. Delnice se javno ponudijo po ceni
1.053 SIT za delnico.

Pripojitev družb KMEČKI SKLAD 2,
Pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 4 (1/26440/00),
KMEČKI SKLAD 3, Pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4,
(1/27621/00), in KMEČKI SKLAD 4,
Pooblaščena investicijska družba, d.d., Mi-
klošičeva 4, Ljubljana (1/28688/00), na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 19. 5.
1998.

Rg-208830
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04448 z dne 4. 8. 1998 pri subjektu
vpisa GALEX, Podjetje za zunanjo in no-
tranjo trgovino, posredovanje, zastops-
tvo, inženiring, Ljubljana, Litijska cesta
276c, d.o.o., sedež: Litijska cesta 276c,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18372/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in zastopnikov,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 1191233
Firma: ESA-AIRCO, energetski siste-

mi, avtomatika in klimatizacija, d.o.o.
Skrajšana firma: ESA-AIRCO, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Brodišče 7
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelji: Gale Zdenko, Gale Stani-

slava in Gale Marjanca, izstopili 12. 6.
1998; Bročič Sandi, Dol pri Ljubljani, Se-
nožeti 108, in Kavčič Marjan, Trzin, Ulica
bratov Kotar 15, vstopila 12. 6. 1998, vlo-
žila po 1,054.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gale Zdenko in zastopnici Gale Sta-
nislava in Gale Marjanca, razrešeni 12. 6.
1998; direktor Bročič Sandi, imenovan
12. 6. 1998, zastopa in predstavlja družbo
neomejeno, doma in v tujini.

Dejavnost, vpisana 4. 8. 1998: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 3330 Proi-
zvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 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; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Rg-208831
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04093 z dne 5. 8. 1998 pri subjektu

vpisa BELINKA HOLDING, d.d., sedež: Za-
savska c. 95, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00007/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5042003
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cerar Marjan, razrešen 3. 7. 1998;
direktor Nabergoj Jurij, Ljubljana, Levstiko-
va ul. 5, imenovan 3. 7. 1998.

Sprememba statuta z dne 3. 7. 1998.

Rg-208834
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03858 z dne 7. 8. 1998 pri subjektu
vpisa INTARA DZU, družba za upravlja-
nje investicijskih skladov, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Železna cesta 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24024/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5781159
Ustanovitelja: INTARA TP, d.o.o., izstop

23. 6. 1998; SALI FIN, d.o.o., finančne in
borzne storitve, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana,
Železna c. 18, in INTARA BORZNO
POS.HIŠA, d.d., Ljubljana, Železna c. 18,
vstopila 21. 6. 1993, vložila po 35,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 2. 1998.

Rg-208835
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03031 z dne 7. 8. 1998 pri subjektu
vpisa PUBLIKUM, borzno posredovanje,
d.d., sedež: Miklošičeva 38, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14111/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala, spremembo čla-
nov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5539480
Člani nadzornega sveta: Taljat Zvone,

predsednik, izstopil in ponovno vstopil 8. 5.
1998, Čendak Andreja, namestnica pred-
sednika in Taljat Jelka, vstopili 8. 5. 1998,
Pirnat Andreja in Klarič Darko, namestnik
predsednika, izstopila 8. 5. 1998.

Vpiše se sklep skupščine z dne 8. 5.
1998, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 150,000.000 SIT, na 300,000.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 8. 5. 1998.

Rg-208840
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03897 z dne 12. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30893/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1313827
Firma: TRIGLAV STEBER II, poobla-

ščena investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: TRIGLAV Steber II,

PID, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 54
Osnovni kapital: 19.286,879.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šubic Miran, Ljubljana, Rimska 14,
imenovan 17. 6. 1998.
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Člani nadzornega sveta: Tekavčič Metka
– predsednica, Šter Miha – namestnik pred-
sednice, Zupan Adolf, Žagar Martin Albert,
Čabrian Krešimir in Hozjan Jože, vstopili
30. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 8. 1998. 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Odobreni kapital znaša 5 % osnovnega
kapitala, in sicer 964,344.000 SIT. Direk-
tor lahko v prvih petih poslovnih letih od
dneva registracije statuta poveča osnovni
kapital družbe za 5 % od osnovnega kapita-
la, in sicer vsako let 1 % z namenom plačila
dela letne provizije za upravljanje pooblaš-
čeni družbi za upravljanje.

TRIGLAV STEBER II, pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., je nastala z razdružitvi-
jo družbe TRIGLAV, pooblaščena investicij-
ska družba za Ljubljano in Zasavje, d.d., Mi-
klošičeva 10, Ljubljana (1/26010/00), ki se
je s sklepom skupščine z dne 30. 5. 1998
razdružila v družbi TRIGLAV STEBER I, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Sloven-
ska 54, Ljubljana (1/30894/00), in TRIGLAV
STEBER II, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., Slovenska 54, Ljubljana.

Rg-208841
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03896 z dne 12. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30894/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1313819
Firma: TRIGLAV STEBER I, pooblaš-

čena investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: TRIGLAV Steber I, PID,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 54
Osnovni kapital: 14.046,426.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gognjavec Ivica, Domžale, Rojska ce-
sta 34, imenovan 16. 6. 1998.

Člani nadzornega sveta: Slavinec Uroš –
predsednik, Slavic Anton – namestnik pred-
sednika, Mokrovič Borut, Oblak Leopold,
Matijaševič Miroslav in Završnik Boris, vsto-
pili 30. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1998: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Odobreni kapital znaša 5 % osnovnega
kapitala, in sicer 702,321.000 SIT. Direk-
tor lahko v prvih poslovnih letih poveča os-
novni kapital za 5 % od osnovnega kapitala,
in sicer vsako leto 1 % z namenom plačila
dela letne provizije za upravljanje pooblaš-
čeni družbi za upravljanje.

TRIGLAV STEBER I, pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., je nastala z razdružitvi-
jo družbe TRIGLAV, pooblaščena investicij-
ska družba za Ljubljano in Zasavje, d.d., Mi-
klošičeva 10, Ljubljana (1/26010/00), ki se
je s sklepom skupščine z dne 30. 5. 1998
razdružila v družbi TRIGLAV STEBER I, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Sloven-
ska 54, Ljubljana, in TRIGLAV STEBER II,
pooblaščena investicijska družba, d.d., Slo-
venska 54, Ljubljana (1/30893/00).

Rg-208852
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04208 z dne 2. 7. 1998 pod št. vložka
1/30866/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1314254
Firma: KERVOD, trgovina na drobno

in debelo, uvoz in izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: KERVOD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova ce-

sta 106
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Čeh Janez, Škofljica, Bab-

nogoriška cesta 42, Lavrica, vstop 13. 7.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čeh Janez, imenovan 13. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1998: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 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 proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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; 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; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje 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.

Rg-208853
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04190 z dne 16. 7. 1998 pri subjektu
vpisa RAIFFEISEN ZENTRALBANK
OSTERREICH AG, Dunaj, Predstavništvo
Ljubljana, sedež: Trg republike 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30746/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 1304666
Firma: RAIFFEISEN ZENTRALBANK

OSTERREICH AG, Dunaj, Predstavništvo
Slovenija.

Rg-208854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04181 z dne 16. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa PALATINUS, d.o.o., Proizvod-

no in trgovsko podjetje, Ponoviče, se-
dež: Ponoviče 9, 1282 Sava, pod vložno
št. 1/06398/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5358817
Dejavnost, vpisana 16. 7. 1998: 5116

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-208855
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03814 z dne 14. 7. 1998 pri subjektu
vpisa UNISTAR INŽENIRING, d.o.o., Pod-
jetje za proizvodnjo in računalniške stori-
tve, Ljubljana, sedež: Slomškova 27-29,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/31205/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, usta-
noviteljev, deležev, dejavnosti, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5715750
Firma: COMPDESIGN, d.o.o., Podjetje

za proizvodnjo in računalniške storitve
Skrajšana firma: COMPDESIGN, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mest-

ni log 55
 Ustanovitelji: Boštic Miran, Ljubljana,

Ulica bratov Škofov 3, vstop 20. 1. 1993,
vložek 749.352,88 SIT, Možek Andrej,
Ljubljana, Celovška 464, vstop 4. 6. 1998,
vložek 749.352,88 SIT, in Grobelnik Boris,
Ljubljana, Skrbinškova 18, vstop 4. 6.
1998, vložek 30,585.84 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Boštic Miran, razrešen 4. 6. 1998;
direktor Možek Andrej, imenovan 4. 6.
1998.

Dejavnost, izbrisana 14. 7. 1998: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 611 Pomorski promet; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1998: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 6. 1998.
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Rg-208859
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03611 z dne 7. 7. 1998 pri subjektu
vpisa AVTO-MOBIL CENTER, trgovina in
zastopstva, d.o.o., sedež: Prešernova 44,
1234 Trzin, pod vložno št. 1/29077/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, os-
novnega kapitala, deleža in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5992486
Firma: AVTO MLAKAR, trgovina in ser-

vis, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO MLAKAR, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 138
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Slavko, Ljubljana,

Dunajska 159, vstop 18. 12. 1996, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 18. 6. 1998.

Rg-208861
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03578 z dne 27. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30871/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304178
Firma: EUROSS TRZIN, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Dobrave 4-6, Trzin
Skrajšana firma: EUROSS TRZIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Dobrave 4-6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ilić Dragomir, Ljubljana, Beb-

lerjev trg 10, vstop 2. 6. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgavarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ilić Dragomir, imenovan 2. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo.

Rg-208862

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03567 z dne 17. 7.1998 pod št. vlož-
ka 1/30846/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313517
Firma: FMC, distribucija in računal-

niške storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FMC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 330
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Fatur Martin, Medvode,

Spodnje Pirniče 83, vstop 19. 6. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fatur Martin, imenovan 19. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 7. 1998: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002 Proi-
zvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 3162 Proi-
zvodnja druge električne opreme, d.n.;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Rg-208866
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03531 z dne 3. 7. 1998 pod št. vložka
1/30775/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313452
Firma: OMNI CONSULTING, poslovno

svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: OMNI CONSULTING,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zelena pot 26
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Ručigaj Andrej, Piran,

Gregorčičeva 66, vstop 17. 6. 1998, vlo-
žek 3,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ručigaj Andrej, imenovan 17. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigo-
veštvo in dodelava; 22240 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 30020 Proi-
zvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 35110
Gradnja in popravilo ladij; 35120 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z

rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 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-
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hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 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; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti;  73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843

Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov.

Rg-208868
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03490 z dne 17. 7. 1998 pri subjektu
vpisa IMPRINT INTERNATIONAL, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Slovenska cesta 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28917/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5986320
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vran-

čič Zlatko, Domžale, Ljubljanska ulica 97,
razrešen 17. 6. 1998 kot zastopnik in ime-
novan za direktorja, in Medič Ilja, Ljubljana,
Rimska 14, razrešen 17. 6. 1998 kot di-
rektor in imenovan za zastopnika, ki kot po-
slovni pooblaščenec-zastopnik zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-208870
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03478 z dne 28. 7. 1998 pri subjektu
vpisa RCL INT., Računalniški in informa-
cijski inženiring, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Dolenjska cesta 83, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28219/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža, dejavnosti, zastopnika in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5941113
Sedež: 1000 Ljubljana, Aleševčeva 50
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šetina Iztok, Kranjska Gora, Podko-
ren 86, imenovan 12. 6. 1998, zastopa
družbo kot direktor prodaje.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 6. 1998.

Rg-208871
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03332 z dne 17. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30851/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1303970
Firma: F – CENTER, servis in velepro-

daja fotomateriala in opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: F – CENTER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Slovenska uli-

ca 26
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kolenko Miro, Mengeš,

Levčeva ulica 17, vstop 9. 6. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolenko Miro, imenovan 9. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 7. 1998: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2215 Drugo založništvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;

2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-208872
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03271 z dne 28. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30874/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v
Novem mestu, spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5321310
Firma: PLANTA PRELESJE, trgovsko

in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PLANTA PRELESJE,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 58
Osnovni kapital: 5,153.000 SIT
Ustanovitelja: Mihelič Vlasta, Ljubljana,

Ul. Metoda Mikuža 16, vstop 15. 11. 1989,
vložek 2,576.500 SIT, in Mihelič Mitja, Ljub-
ljana, Ptujska 30, vstop 16. 12. 1993, vlo-
žek 2,576.500 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mihelič Vlasta, imenovana 15. 11.
1989.

Dejavnost, vpisana 28. 7.1998: 011 Pri-
delovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pridelo-
vanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelova-
nje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah;  524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
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cializiranih prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 741 Pravne, računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene
dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod št. reg. vl. 1/00552/00 s firmo:
PLANTA, trgovsko in proizvodno podjetje,
Prelesje, d.o.o., Šentrupert, Prelesje 32.

Rg-208873
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03067 z dne 23. 7. 1998 pri subjektu
vpisa SKANTEH, d.o.o., podjetje za za-
stopanje, trgovino in inženiring, Ljublja-
na – Einspielerjeva 6, sedež: Einspieler-
jeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23019/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, priimka ustanoviteljice, dejavnosti
in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5809436
Firma: SKANTEH, podjetje za zasto-

panje, trgovino in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: SKANTEH, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Kidričeva 23
Ustanoviteljica: Zupanc Jadranka, Ljub-

ljana, Župančičeva 11, vstop 5. 5. 1993,
vložek 500.066 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, poobaščeni za zastopanje: pro-
kurista Zupanc Franc, Ljubljana, Ul. pohor-
skega bataljona 8, in Zupanc Jadranka,
Ljubljana, Župančičeva 11, imenovana
23. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 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; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-

tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243  Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 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.

Rg-208874
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02698 z dne 17. 7. 1998 pri subjektu
vpisa PROREKLAM-EUROPLAKAT, d.o.o.,
podjetje za ekonomsko propagando in re-
klamo, Ljubljana, sedež: Parmova 53,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/17836/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5617669
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Rothmann Helmuth, Judendorf, Ringssied-
lung 30, razrešen 8. 9. 1997 kot prokurist
in imenovan za direktorja.

Rg-208877
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02654 z dne 7. 7. 1998 pod št. vložka
1/30782/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 1304615
Firma: JAMEŠ, grafične in druge sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: JAMEŠ, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brodarjev trg 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kolenc Darko, Ljubljana,

Brodarjev trg 2, vstop 6. 5. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolenc Darko, imenovan 6. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 17300
Plemenitenje tekstilij; 21250 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22150
Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopi-
sov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigo-
veštvo in dodelava; 22240 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52488 Trgovina na
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; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij;   74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-208878
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02653 z dne 10. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30808/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304607
Firma: OLI GAJIĆ & CO., poslovni sti-

ki, d.n.o.
Skrajšana firma: OLI GAJIĆ & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Ustanoviteljici: Gajić Dragica, Ljubljana,

Črtomirova ulica 24, in Pšeničnik Olga, Ljub-
ljana, Rusjanov trg 1, vstopili 28. 4. 1998,
vložili po 1.000 SIT, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Gajić Dragica in zastopnica Pše-
ničnik Olga, ki zastopa družbo kot namest-
nica direktorice, imenovani 28. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1998: 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 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; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 71402 Dejavnost
videotek; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-208880
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02641 z dne 7. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30788/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304585
Firma: SOLOS, realizacija grafičnih

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Košak Mitja, Ljubljana, Za-

kotnikova ulica 9, vstop 6. 4. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Košak Mitja, imenovan 6. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 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;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-208881
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02214 z dne 6. 7. 1998, pod št.
vložka 1/30780/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1301047
Firma: PEKEL, gostinstvo, turizem in

trgovina, d.o.o., Borovnica
Skrajšana firma: PEKEL, d.o.o., Borov-

nica
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1353 Borovnica, Ohonica 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mazi Matija-Srečko, vložil

1,005.000 SIT, in Mazi Tatjana, vložila
495.000 SIT, oba iz Borovnice, Ohonica
22, vstopila 23. 3. 1998, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mazi Matija-Srečko, imenovan 23. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1998: 5010 Tr-
govina 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; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
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
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 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; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;

5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost 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); 6010 Že-
lezniški promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah; 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6030 Cevovodni trans-
port; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni
promet na rednih linijah; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6411 Javne poštne stori-
tve; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije;
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;
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; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju medi-
cine; 7320 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja in huma-
nistike; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
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talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poiz-
vedovalne dejavnosti in varovanje; 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 dejavno-
sti, d.n.

Pod šifro 74.60 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje je dovoljeno opravljati samo
“varovanje”.

Rg-208883
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02138 z dne 13. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30815/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1263129
Firma: SRŠEN IN SRŠEN, založništvo,

oblikovanje in poslovne storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: SRŠEN IN SRŠEN,

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

odgovornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Kidričeva 57
Ustanovitelja: Sršen Barbara in Sršen To-

maž, oba iz Trzina, Kidričeva 57, vstopila
9. 4. 1998, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Sršen Barbara, ki zastopa družbo
kot pomočnica direktorja, in direktor Sršen
Tomaž, imenovana 9. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5139 Ne-
specializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 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; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 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;
6023 Drug kopenski potniški promet; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7230
Obdelava podatkov; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-208884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02104 z dne 7. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30790/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1300989
Firma: MIKRATEH KRAŠOVEC, podjet-

je za razvoj, proizvodnjo in trgovino, k.d.
Skrajšana firma: MIKRATEH

KRAŠOVEC, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1351 Brezovica, Pot na Tični-

co 8, Lukovica
Ustanovitelja: Krašovec Miha, ki  odgo-

varja s svojim premoženjem, in Krašovec
Ciril, ki je vložil 10.000 SIT in ne  odgo-
varja, oba iz Brezovice, Pot na Tičnico 8,
Lukovica, vstopila 25. 3. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krašovec Miha in prokurist Krašovec
Ciril, imenovana 25. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-

beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 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; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9304 Pogrebne storitve.

Rg-208885
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01810 z dne 7. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa NEJC, d.o.o., grafično komer-
cialni marketing, Ljubljana, Mokrška 12,
sedež: Mokrška 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18684/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, zastopnika in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5607949
Ustanoviteljica: Šturm Saša, izstop

9. 12. 1996; Šturm Eva, Ljubljana, Mokrška
ulica 12, vstop 9. 12. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Šturm Eva, imenovana 9. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papir-
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ja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih,
higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 12. 1996.

Rg-208891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01224 z dne 6. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa DENTAL UNION, Trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Mirje 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19694/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti in zastopnika ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5672139
Firma: DENTAL UNION, Trgovsko in

storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DENTAL UNION, d.o.o.
Sedež: 1296 Šentvid pri Stični, Šen-

tvid pri Stični 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pleško Vojko in ALZTAL –

DENTALTECHNIK E. KRALJ GmbH, izsto-
pila 6. 2. 1998; Kralj Emilij Peter in Kralj
Marko, oba iz Šentvida pri Stični 3, vstopila
6. 2. 1998, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kralj Emil in direktor Pleško Vojko,
razrešena 6. 2. 1998; direktor Kralj Emilij
Peter in zastopnik Kralj Marko, imenovana
6. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1998: 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-208892
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/00936 z dne 13. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa ITIM, Podjetje za marketing,
trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Marol-
tova ul. 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18620/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, za-
stopnika in akta o ustanovitvi družbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5633761
Ustanovitelj: Živković Krstomir, izstop

7. 1. 1998; Marković Dragić, Ljubljana, Ul.
Pariške komune 5, vstop 7. 1. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ilc Marija, razrešena 7. 1. 1998;
direktor Marković Dragić, imenovan 7. 1.
1998.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina

na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 22. 1. 1998.

Rg-208895
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00753 z dne 27. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa DIGI ELECTRONIC, podjetje
za trgovino in servisiranje elektronskih
naprav, d.o.o., Ljubljana, Ul. Milana
Majcna 24, sedež: Ul. Milana Majcna 24,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03254/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, družbenikov, deleža in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5307007
Firma: FITTICH, trgovina in servis,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FITTICH, d.o.o., Ljub-

ljana
Ustanovitelji: Molek Bojan, Ljubljana, Po-

dutiška cesta 183, vstopil 10. 11. 1989,
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vložil 120.160 SIT, FITTICH AG, Muzzano,
Via Industria 17, vstopil 28. 1. 1998, vložil
781.040 SIT, ter Burkelca Vojteh, Ljublja-
na-Črnuče, Žorgova ulica 38, Buda Željko,
Ljubljana, Lepodvorska ulica 2, Zaletel Ro-
man, Ljubljana-Šentvid, Stanežiče 36d, Ro-
gelj Marjan, Ljubljana, Nanoška ulica 16, in
Bradač Matija, Novo mesto, Župnca 6, vsto-
pili 28. 1. 1998, vložili po 120.160 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 2. 1998.

Rg-208896
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00614 z dne 23. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa TOLARČEK, trgovina, stori-
tve, inženiring, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, Brodarjev trg 13, sedež: Brodar-
jev trg 13, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24166/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, naslova sedeža, ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5808910
Firma: TOLARČEK, posredništvo in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TOLARČEK, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Povšetova

62a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Haskaj Shaban in Matjašec

Štefan, izstopila 2. 2. 1998; Bavdek Mat-
jaž, Ljubljana, Povšetova 62a, vstopil 2. 2.
1998, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Haskaj Shaban in družbenik Matja-
šec Štefan, razrešena 2. 2. 1998; direktor
Bavdek Matjaž, imenovan 2. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1998: 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja

delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno 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; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-

govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6010 Železniški pro-
met; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
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6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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; 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; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska de-
javnost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-208897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00089 z dne 16. 7. 1998 pod št.
vložka 1/10527/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5446864002
Firma: ENERGETSKI SERVIS E.S.,

vzdrževanje energetskih naprav in ob-
jektov, d.o.o., Ljubljana – podružnica
Kamnik

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1240 Kamnik, Cankarjeva ul. 11
Ustanovitelj: ENERGETSKI SERVIS

E.S., d.o.o., Ljubljana, Palmejeva 18, vstop
9. 1. 1998, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Planinc Miran, Ljubljana, Palmejeva
18, imenovan 9. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 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; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5274 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-208899
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07248 z dne 13. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa TIPEX, trgovina, inženiring,
proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, sedež: C.
v Šmartno 51, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06768/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, za-
stopnikov in akta o ustanovitvi družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5368138
Ustanovitelj: Hromc Janez, izstop

18. 12. 1997; Kovačič Stanko, Ljubljana,
Ulica Ane Ziherlove št. 4, vstop
30. 3. 1990, vložek 2,103.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hromc Janez, razrešen 18. 12.
1997; Kovačič Stanko, razrešen 18. 12.
1997 kot zastopnik in imenovan za direk-
torja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 29. 5. 1998.

Rg-208901
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07139 z dne 13. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa BELLO, informatički inženje-
ring, d.o.o., Zagreb – Podružnica Ljub-
ljana, Dalmatinova 2, sedež: Dalmatino-
va 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26469/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5910625
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Sekirnik Andrej, razrešen 1. 11.
1997; zastopniki Bello Dijana in Bello Wil-
liam, oba iz Zagreba, Lučica 6, imenovana
1. 11. 1997, ter Božič Aljoša, Ravne na
Koroškem; Kotlje 149, imenovan 25. 11.
1997.

Rg-208903
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06368 z dne 21. 7. 1998 pri
subjektu vpisa M FORMA, podjetje za pro-
jektno vodenje in trgovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Mazijeva 3, sedež: Mazijeva 3,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12418/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, dejavnosti, zastopnikov in akta o usta-
novitvi družbe ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5497248
Firma: M FORMA, projektno vodenje,

d.o.o.
Skrajšana firma: M FORMA, d.o.o.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopnicam Simončič Jelki, Fras Marjani in
Pungertnik Ireni, ki so bile razrešene 7. 11.
1997.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2852
Splošna mehanična dela; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga
trgovina na debelo; 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; 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.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 17. 7. 1998.

Rg-208904
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06301 z dne 17. 7. 1998 pri sub-
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jektu vpisa ALPAK, proizvodnja plastične
embalaže, trgovina in finančne storitve,
d.o.o., Kamnik, sedež: Kebetova 10,
1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/13046/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja in de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5512077
Ustanoviteljica: Aljaž Franc, izstop 4. 11.

1997; Aljaž Marjeta, Kamnik, Kebetova 10,
vstop 8. 8. 1991, vložek 2,067.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 7. 11. 1997.

Rg-208906
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05129 z dne 6. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa MEGA, Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Šmartno pri Litiji, sedež:
Ustje 23, 1275 Šmartno pri Litiji, pod
vložno št. 1/07045/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča prenos poslovnega de-
leža, spremembo zastopnika in akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5405319
Ustanoviteljica: Aškerc Mojca, Šmartno

pri Litiji, Ustje 23, vstop 28. 11. 1994, vlo-
žek 2,079.330 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Aškerc Matjaž, izstop 30. 4. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Aškerc Matjaž, razrešen 30. 4. 1997;
direktorica Aškerc Mojca, imenovana 30. 4.
1997.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 29. 4. 1997.

Rg-208924
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06630 z dne 13. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa ETNA, podjetje za prevozniš-
tvo, transport in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Ramovševa 23, sedež: Ramovševa
23, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14109/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5540208
Osnovni kapital: 1,893.500 SIT
Ustanovitelj: Šarić Darko, Ljubljana, Ra-

movševa 23, vstop 27. 11. 1991, vložek
1,893.500 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-208925
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06544 z dne 13. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa INTERVEZ, podjetje za pro-
izvodnjo, zastopanje, trgovino in stori-
tve, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana-Črnuče,
Cesta v Podboršt 3, sedež: Cesta v Pod-
boršt 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13721/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5525071
Osnovni kapital: 18,667.305 SIT
Ustanovitelja: Kavčič Aleksander, Ljub-

ljana-Črnuče, Cesta v Podboršt 3, vložil

9,479.780 SIT, in Markscheffel Horst,
Hamburg, Esplanade 23, vložil 9,175.025
SIT – vstopila 22. 6. 1991, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Rg-208968
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07256 z dne 1. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa BERTSCHI, družba za transport,
d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 172, se-
dež: Celovška c. 172, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27231/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5925894
Firma: BERTSCHI, družba za trans-

port, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka

c. 15.

Rg-208969
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03466 z dne 1. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa ZOJA, družba za trgovanje z me-
šanim blagom, d.o.o., Šmarje Sap, se-
dež: Ljubljanska 43, 1293 Šmarje Sap,
pod vložno št. 1/15214/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča nadomestni sklep Srg
6763/96 – spremembo osnovnega kapita-
la in zastopnika uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5609453
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zobec Janez, Šmarje Sap,

Ljubljanska c. 43, vstop 28. 12. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Vahčič Jožef, Šmarje Sap, Aškerčeva
c. 26, imenovan 3. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1998: 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobi-
vanje gramoza in peska; 1450 Pridobivanje
drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2112 Proizvodnja papirja in kartona;
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;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za grad-
beništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, 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; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih pro-
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dajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 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; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-208970
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00026 z dne 2. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa VELUX, strešna okna, d.o.o., se-
dež: Ljubljanska cesta 24, 1234 Men-
geš, pod vložno št. 1/27481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5933951
Firma: VELUX SLOVENIJA, Trgovsko

podjetje, d.o.o., oz. v angleškem jeziku:
VELUX SLOVENIA, Trade Company,
d.o.o.

Skrajšana firma: VELUX SLOVENIJA,
d.o.o., oz. v angleškem jeziku: VELUX
SLOVENIA, d.o.o.

Rg-208971
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02988 z dne 3. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa TERMIT, rudarsko podjetje kre-
menovih peskov in oplemenitenje neko-
vin, popolna odgovornost, sedež: Ljub-
ljanska cesta 18, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/00930/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, osnovnega kapitala
in zastopnika, člane nadzornega sveta in
spremembo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5033896
Firma: TERMIT, rudarsko podjetje kre-

menovih peskov in oplemenitenje neko-
vin, d.d.

Skrajšana firma: TERMIT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 231,878.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
110,651.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Dunajska 56, vložil 22,609.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana,
Dunajska 22, vložil 22,609.000 SIT, udele-
ženci interne razdelitve, vložili 45,219.000
SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložili
25,006.000 SIT, in Slovenske železarne
Ljubljana, d.d., Ljubljana, Gerbičeva 98, vlo-
žile 5,784.000 SIT – vstopili 15. 5. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Banko Veronika, Domžale, Ašker-
čeva 1, ki od 15. 5. 1997 zastopa družbo
kot začasna direktorica.

Člani nadzornega sveta: Ivačič Irena, Zu-
panc Olga, Otrin Janez, Zakrajšek Veko-
slav, Vidali Marija Gabrijela in Učakar Ja-
nez, vstopili 15. 5. 1997.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi odločbe Agencije Re-
publike Slovenije za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo št. LP 01269/01101-1998/IZ z
dne 21. 5. 1998.

Rg-208973
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03351 z dne 3. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa CAPINVEST 2, d.d., Pooblašče-
na investicijska družba, Ljubljana, oz. v
angleškem jeziku: CAPINVEST 2 joint
stock company Authorized Investment
Found, Ljubljana, sedež: Pražakova 6,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27884/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5941075
Vpiše se sklep skupščine z dne 9 .6.

1998, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 400,000.000 SIT.

Rg-208974
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03252 z dne 3. 7. 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 podatki:

Matična št.: 5485169
Ustanovitelja: GRADIS CONSULT, Ljub-

ljana, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 134a,
vstopil 22. 12. 1994, vložil 60,080.117,40
SIT, in Kotnik Anita, Kamnik, Vrhpolje pri
Kamniku 45, vstopila 19. 12. 1995, vložila
500.000 SIT – odgovornost: ne  odgovarja-
ta; Kotnik Maks, Lojevec Marjeta, Bahar Ma-
ja in Bahar Jan, izstopili 22. 5. 1998, Kot-
nik Barbara, izstopila 27. 5. 1998.

Rg-208975
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03812 z dne 6. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa DELO PRODAJA, družba za raz-
širjanje in prodajo časopisov, d.d., se-
dež: Dunajska 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07354/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5096014
Član nadzornega sveta: Pavlin Branko –

predsednik, izstopil 24. 6. 1998; Mermal
Jože, izstopil kot namestnik predsednika in
vstopil kot predsednik 24. 6. 1998.

Rg-208979
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00371 z dne 8. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa P 3 Z, poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Bežigrad 15, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26793/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža, uskladitev in razširitev
dejavnosti ter spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5919185
Sedež: 1000 Ljubljana, Dvoržakova 5
Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 7210

Svetovanje o računalniških napravah.
Sprememba družbene pogodbe z dne

14. 11. 1997.

Rg-208980
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02732 z dne 8. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa LB FACTORS, družba za oprav-
ljanje poslov faktoringa, d.d., Ljubljana,
sedež: Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25420/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5842115
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Nikolič Branko, razrešen 1. 5. 1998;
direktor Šuštar Bojan, Ljubljana, Runkova
6, imenovan 1. 5. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-208981
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00363 z dne 8. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa OPLESK, podjetje za gradbe-
ništvo, pleskarstvo in trgovino, d.o.o.,
Zagorje ob Savi, sedež: C. 20. julija 2,
1410 Zagorje ob Savi, pod vložno
št. 1/22784/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:
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Matična št.: 5765340
Firma: OPLESK, podjetje za gradbe-

ništvo, pleskarstvo in trgovino, d.o.o., Tr-
bovlje

Skrajšana firma: OPLESK, d.o.o., Tr-
bovlje

Sedež: 1420 Trbovlje, Trg revoluci-
je 28

Dejavnost, vpisana 8. 7. 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; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 1. 1998.

Rg-208985
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07254 z dne 10. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa ANGORA, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., sedež: Rakovniška 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21656/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5729068
Sedež: 1000 Ljubljana, C. v mestni

log 55.

Rg-208986
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07210 z dne 10. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa OTOLINEA, slušni pripomočki
in avdioprotetične storitve, d.o.o., sedež:
Opekarska 13, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27132/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5642663
Sedež: 1000 Ljubljana, Šlajmerjeva 1a
Sprememba družbene pogodbe z dne

12. 12. 1997.

Rg-208987
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07196 z dne 10. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa KLARA TRANS, mednarodna
špedicija, d.o.o., Ljubljana, sedež: Črna

vas 178, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13480/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5530091
Osnovni kapital: 13,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Japelj Jasna, Ljubljana,

Črna vas 178, vstop 17. 10. 1991, vložek
13,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-208988
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07207 z dne 10. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa KKM – STORITVE, KERN &
CO., d.n.o., Ljubljana, sedež: Pražakova
8/IV, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25849/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5859956
Firma: KKM – STORITVE, KERN & CO.,

d.n.o., Dob
Skrajšana firma: KKM & Co., d.n.o., Dob
Sedež: 1233 Dob pri Domžalah, Žu-

pančičeva 16
Sprememba družbene pogodbe z dne

3. 9. 1997.

Rg-208989
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02305 z dne 10. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA, z.o.o.,
Domžale, sedež: Zg. Jarše, Industrijska
c. 15, 1235 Radomlje, pod vložno
št. 1/01432/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5004705
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Mušič Franc, razrešen 27. 3. 1998;
zastopnik Matjan Viktor, Blagovica, Podmilj
12, imenovan 27. 3. 1998, zastopa zadru-
go kot njen predsednik.

Rg-208991
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02109 z dne 13. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30821/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča javni zavod s temile podat-
ki:

Matična št.: 1263099
Firma: KULTURNI DOM FRANCA

BERNIKA DOMŽALE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 61
Ustanoviteljica: Občina Domžale, Dom-

žale, Ljubljanska 69, vstop 4. 2. 1998, od-
govornost:  odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Marinič Milan, Domžale, Krožna pot
18, Prelog, imenovan 26. 3. 1998, zasto-
pa zavod kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in

kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92512 Dejavnost arhivov; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kultur-
ne dediščine.

Rg-208992
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06676 z dne 14. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa IMP PROMONT-KLIMA, projek-
tiranje in montaža, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Pot k sejmišču 30, 1231 Ljublja-
na-Črnuče, pod vložno št. 1/29398/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in družbenikov
s temile podatki:

Matična št.: 1194704
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelji: Kuder Vinko, Dobrova,

Hruševo 106, vstopil 8. 5. 1997, vložil
900.000 SIT, Filipič Stojan, Ljubljana, Fre-
yerjeva 36, vstopil 21. 11. 1997, vložil
300.000 SIT, Avsec Marko, Domžale, Zo-
isova 27, vstopil 21. 11. 1997, vložil
100.000 SIT, in Britovšek Peter, Ljublja-
na, Trebinjska 4, vstopil 21. 11. 1997, vlo-
žil 50.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Rg-208993
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03817 z dne 16. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30836/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1313754
Firma: ZAVOD MISSS, mladinsko in-

formativno svetovalno središče Slove-
nije

Skrajšana firma: Zavod MISSS
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Kunaverjeva 2
Ustanovitelj: Raičević Ljubomir, Ljublja-

na, Omersova ul. 71, vstop 30. 6. 1998,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Raičević Ljubomir, imenovan 30. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
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 alko-
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holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6420 Telekomuni-
kacije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje 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 podat-
kovnimi bazami; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 8531 Institu-
cionalno socialno varstvo; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska 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; 9251 De-
javnost knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost
muzejev, varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje

športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-208994
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03992 z dne 17. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30844/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304267
Firma: KAMNIK SCHLENK, d.o.o., Pro-

izvodnja in trgovina kovinskih pigmen-
tov

Skrajšana firma: KAMNIK SCHLENK,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Fužine 9
Osnovni kapital: 48,608.092 SIT
Ustanovitelja: KIK, Kemijska industrija

Kamnik, d.d., Kamnik, Fužine 9, in CARL
SCHLENK AG, Nuernberg, Frauenhof-
strasse 3, vstopila 29. 5. 1998, vložila po
24,304.046 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Friedrich Alfred, Neuhaus, Waldstras-
se 14, imenovan 29. 5. 1998, in prokurist
Flis Bojan, Ljubljana, Stari trg 1, imenovan
18. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 7. 1998: 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih kemi-
kalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih os-
novnih kemikalij; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2742 Proizvodnja
aluminija; 2744 Proizvodnja bakra; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 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;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami 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; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-

skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 75252
Poklicno in prostovoljno gasilstvo;  75253
Druge oblike zaščite in reševanja; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstranjeva-
nja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s po-
sebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in de-
lovanje čistilnih naprav; 90005 Druge stori-
tve javne higiene; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov.

Rg-208997
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03753 z dne 17. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa SUMMIT MOTORS
LJUBLJANA, export-import-distribucija,
d.o.o., sedež: Leskovškova 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21753/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5718520
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Hideki Kusuda, razrešen 24. 6. 1998;
prokurist Tominaga Masayoshi, Hyogo, ime-
novan 24. 6. 1998.

Rg-208998
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03349 z dne 17. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa CERTIUS, družba za upravlja-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vošnjakova
8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25100/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5832900
Ustanovitelj: SAMBOX, Poslovne stori-

tve, d.o.o., Murska Sobota, Slovenska 42,
izstop 5. 6. 1998; SA INVESTICIJE, d.o.o.,
Ljubljana, Vošnjakova 8, vstop 5. 6. 1998,
vložek 150,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bačac Jasna, razrešena 5. 6.
1998; direktor Satler Matjaž, Radenci, Ki-
dričevo naselje 5, imenovan 5. 6. 1998.

Rg-209004
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04011 z dne 21. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30861/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1316893
Firma: SDR HOLDING, družba poob-

laščenka, d.d.
Skrajšana firma: SDR HOLDING, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1317 Sodražica, Cesta No-

tranjskega odreda 45
Osnovni kapital: 53,538.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Košrmlj Branko, Loški potok, Hrib 3,
imenovan 29. 6. 1998.
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Člani nadzornega sveta: Ponikvar Zma-
goslav, Andoljšek Franc, Levstek Franci,
Štupica Pavla in Drobnič Viktor, vstopili
29. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1998: 7415
Upravljanje s holding družbami.

Statut je bil sprejet in podpisan dne
29. 6. 1998. S sprejetjem statuta so bile
prevzete vse delnice.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 34.
členu statuta z dne 29. 6. 1998, da se os-
novni kapital poveča za polovico z izdajo
novih delnic za vložke (odobreni kapital).
Uprava lahko izključi prednostno pravico do
prevzema novih delnic obstoječih delničar-
jev. Uprava lahko sklepa o izdaji delnic na
podlagi odobrenega kapitala in o izključitvi
prednostne pravice le s soglasjem nadzor-
nega sveta.

Rg-209006
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00451 z dne 22. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa LOGO BIRO, Družba za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana, Bizoviška
69a, sedež: Bizoviška 69a, 1261 Dobru-
nje, pod vložno št. 1/09069/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5424275
Dejavnost, vpisana 22. 7. 1998: 2940

Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 1. 1998.

Rg-209007
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00522 z dne 22. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa MEGLIČ TELECOM, podjetje
za izgradnjo TT in CATV omrežij, d.o.o.,
sedež: Žorgova 70, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02313/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenike in spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5291216
Osnovni kapital: 2,543.421 SIT
Ustanovitelja: CME MEDIA ENTER-

PRISES B.V., Amsterdam, Leideseplein
29, vstop 27. 3. 1997, vložek 508.685
SIT, in MMTV, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana,
Kranjčeva 26, vstop 27. 3. 1997, vložek
101.736 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 3. 1997.

Rg-209087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05212 z dne 28. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa KNJIŽNICA PREŽIHOV
VORANC LJUBLJANA-VIČ, p.o., sedež: Vr-
hovnikova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00471/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova in zastopni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5052092
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 47a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Pinter Milena, Ljubljana, Tesarska
4, imenovana 21. 8. 1996; zastopnica Ba-
juk Breda, razrešena 20. 8. 1996.

Rg-209089
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03745 z dne 28. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKA ZADRUŽNA
KMETIJSKA BANKA, d.d., Ljubljana, se-
dež: Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06238/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti,
člane nadzornega sveta in spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5349907
Člani nadzornega sveta: Demšar Mihael,

Frelih Anica, Igličar Aleksander, Ivanušič
Zvonko in Škraban Ernest, vstopili 23. 6.
1997.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1998: 65121
Dejavnost bank; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 6712 Posredništvo z vred-
nostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih.

Sprememba statuta z dne 23. 6. 1997.

Rg-209091
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05928 z dne 29. 7.1998 pri sub-
jektu vpisa DELO ROTO, tisk časopisov,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 5,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23229/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Ustanovitelj: DELO, Časopisno založ-
niško podjetje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
5, vstop 5. 4. 1993, vložek 2,000.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; DELO, Tisk
časopisov in revij, p.o., Ljubljana, Dunajska
5, izstop 10. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1998: 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-209093
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06713 z dne 24. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MILAN
ŠUŠTARŠIČ, p.o., sedež: Štembalova uli-
ca 2a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01692/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča spremembo firme, ustanovitelji-
ce in odgovornosti, zastopnika in poštne
številke ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5204291
Firma: OSNOVNA ŠOLA MILAN

ŠUŠTARŠIČ Ljubljana-Bežigrad, Štem-
balova 2a

Skrajšana firma: OSNOVNA ŠOLA
MILANA ŠUŠTARŠIČA

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1113 Ljubljana, Štembalova

ulica 2a
Ustanoviteljica: SO Ljubljana-Bežigrad,

izstop 12. 6. 1997; Mestna občina Ljublja-
na, Mestni trg 1, vstop 12. 6. 1997, odgo-
vornost:  odgovarja do določene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Nikolić Jožica, razrešena 31. 8.
1997; zastopnica Dolinar Majda, Ljubljana,
Bizjanova 21, imenovana 1. 9. 1997, za-
stopa šolo kot pomočnica ravnatelja, in rav-
natelj Grosek Anton, Ljubljana, Pot na Fuži-
ne 37, razrešen in ponovno imenovan 1. 8.
1997.

Dejavnost, vpisana 24. 8. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-209094
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07163 z dne 25. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa FACTOR BANKA, d.d., sedež:
Železna c. 16, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24517/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča člane nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5777011
Člani nadzornega sveta: Mali Jože in So-

jar Neža, vstopila 22. 6. 1995, in Zaplotnik
Metod, vstopil 16. 5. 1996.

Rg-209097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01645 z dne 21. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa USNJE PLAST, proizvodnja in
trgovina na debelo in drobno, d.o.o., se-
dež: Komenskega 22, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02205/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5034906
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Gradišar Mojca, razrešena 8. 4.
1998; direktor Zaplotnik Franc, Kranj, Pe-
stotnikova 4, imenovan 9. 4. 1998.

Rg-209099
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02191 z dne 27. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa NOE ŠTEBLAJ & PERKO,
gradbeništvo, d.n.o., Ljubljana, sedež:
Papirniški trg 18, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28047/00 vpisalo v sodni re-
gister tega tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, dejavnosti in zastopnika
ter preoblikovanje iz d.n.o. v k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5950643
Firma: NOE ŠTEBLAJ, gradbeništvo,

k.d., Domžale

Skrajšana firma: NOE ŠTEBLAJ, k.d.,
Domžale

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 65
Ustanovitelj: Perko Aleš, izstop 1. 10.

1997; Maselj Robert, Lukovica, Lukovica
pri Domžalah št. 71, vstop 2. 4. 1998, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Perko Alešu, ki je bil razrešen
1. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih 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; 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; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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-
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na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 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.;
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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Preoblikovanje iz d.n.o. v k.d., na podla-
gi družbene pogodbe z dne 2. 4. 1998.

Rg-209100
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02614 z dne 20. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa SKUPINA EMONA, poslovni si-
stem, svetovanje in finančni inženiring,
d.o.o., sedež: Šmartinska 130, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07597/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5004667
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, in Slo-
venski odškodninski sklad, d.d., izstopila
10. 12. 1997, ter Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., izstopila 19. 12. 1997; Šefman
Bojan, Medvode, Vaše 4a, vstopil 18. 9.
1997, vložil 5,712.000 SIT, SKUPINA
EMONA, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130,
vstopila 10. 12. 1997, vložila 15,300.000
SIT, Furlan Zmago, Koper, Dolga reber 17,
vstopil 30. 1. 1998, vložil 2,244.000 SIT,
in Rutar Franc, Kranj, Tavčarjeva 22, vstopil
30. 1. 1998, vložil 2,244.000 SIT – odgo-
vornost: ne  odgovarjajo; MODRA LINIJA 3,
Pooblaščena investicijska družba, d.d., Ko-
per, Pristaniška 8, izstopila 30. 1. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 1. 1998.

Rg-209101
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02785 z dne 27. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa SOPIC, inženiring, finančne
storitve in gradbeništvo, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Trg republike 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29028/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 1191551
Sedež: 1000 Ljubljana, Tomšičeva 3
Sprememba družbene pogodbe z dne

22. 4. 1998.

Rg-209103
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03011 z dne 17. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa EMO – MATLY INCOM, Podjet-
je za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 15, sedež: Dunajska
15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15543/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5572444
Dejavnost, vpisana 17. l7. 1998: 6110

Pomorski promet; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem.

Rg-209104
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03147 z dne 27. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa HELIOS, Kemična tovarna
Domžale, d.o.o., sedež: Ljubljanska 114,
1230 Domžale, pod vložno
št. 1/04472/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članice nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043166
Članica nadzornega sveta: Zajc Tamara,

izstopila 7. 5. 1998; Jontez Barbara, vsto-
pila 7. 5. 1998.

Rg-209109
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03922 z dne 17. 8. 1998 pri subjektu

vpisa OSNOVNA ŠOLA STIČNA, p.o., se-
dež: Cesta II. grupe odredov 38, 1295
Ivančna gorica, pod vložno št. 1/18715/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo imena s temile podatki:

Matična št.: 5623677
Firma: OSNOVNA ŠOLA STIČNA
Skrajšana firma: OSNOVNA ŠOLA

STIČNA.

Rg-209112
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03954 z dne 27. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa S HRAM, družba za upravlja-
nje, d.d., Ljubljana, sedež: Gosposvet-
ska 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25502/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5841801
Sprememba statuta z dne 15. 6. 1998.

Rg-209113
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03955 z dne 27. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa SETEV, pooblaščena invsticij-
ska družba, d.d., sedež: Gosposvetska
5, 10000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26040/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5859298
Sprememba statuta z dne 15. 6. 1998.

Rg-209114
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03956 z dne 27. 8. 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 statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5859301
Sprememba statuta z dne 15. 6. 1998.

Rg-209115
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03957 z dne 27. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa TRGATEV, pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., sedež: Gosposvet-
ska 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26364/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5859310
Sprememba statuta z dne 15. 6. 1998.

Rg-209116
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03966 z dne 28. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa IBT, Marketing, manage-
ment in inženiring, d.o.o., Trbovlje,
Gimnazijska c. 16, sedež: Gimnazijska
c. 16, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/11164/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s te-
mile podatki:



Stran 540 / Št. 5 / 28. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Matična št.: 5465958
Dejavnost, vpisana 28. 8. 1998: 51140

Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov.

Rg-209117
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03982 z dne 17. 8. 1998 pri subjek-
tu vpisa MLADINSKA KNJIGA, Sestavljeno
podjetje, d.o.o., sedež: Šubičeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02642/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5048966
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Matos Milan, razrešen 1. 6. 1998:
direktor Vergles Peter, Ljubljana, Mivka 24,
imenovan 1. 6. 1998.

Rg-209118
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03986 z dne 25. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa Univerza v Ljubljani, Filozof-
ska fakulteta, sedež: Aškerčeva 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01566/15 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5085063018
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Jerman Franc, razrešen 1. 10.
1997; zastopnika Horvat Ludvik, Puconci,
Brezovci 16, ki zastopa kot dekan Filozof-
ske fakultete, in Šlibar Neva, Ljubljana, Pra-
žakova ulica 14, ki zastopa fakulteto kot
prodekanica, imenovana 1. 10. 1997.

Rg-209120
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04099 z dne 27. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa DNEVNIK, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana, se-
dež: Kopitarjeva 2 in 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02052/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5049334
Sprememba statuta z dne 22. 6. 1998.

Rg-209121
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04101 z dne 18. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa COOP – ATELJ IN DRUGI, Go-
stinska, turistična in trgovska dejavnost,
d.n.o., Ljubljana, Chengdujska cesta 20,
sedež: Chengdujska cesta 20, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09902/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep Srg 2938/98 – spremembo
firme, ustanoviteljev, deležev in osnovnega
kapitala, spremembo in uskladitev dejavno-
sti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5445272
Firma: COOP, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: COOP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Atelj Jovanka, izstopila

21. 5. 1998; Atelj Drago, Ljubljana, Cheng-
dujska cesta 20, izstopil iz d.n.o. in vstopil v
d.o.o. 21. 5. 1998, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1998: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1810 Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,

navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 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); 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
drugih kopenskih vozil v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. vpisano
na podlagi akta o ustanovitvi družbe z dne
21. 5. 1998.
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Rg-209122
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04126 z dne 27. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa DAJ-DAM, Gostinsko podjet-
je, d.d., sedež: Resljeva c. 48, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01117/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5001170
Sprememba statuta z dne 8 .6. 1998.

Rg-209123
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04128 z dne 28. 8. 1998 pri subjektu
vpisa SKUPNOST LASTNIKOV STANO-
VANJ BRATOV ROZMANOV 4, Ljubljana,
sedež: Bratov Rozmanov 4, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/29561/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5997364
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Stepanov Sašo, Ljubljana, Ulica bra-
tov Rozmanov 4, imenovan 23. 4. 1998.

Rg-209124
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04130 z dne 17. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa TTN, Tovarna transportnih na-
prav, d.d., sedež: Podskrajnik 17, 1380
Cerknica, pod vložno št. 1/03606/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5143675
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Nelc Božidar, razrešen 1. 7. 1998;
direktor Pakiž Viktor, Rakek, Pod Srnjakom
19, imenovan 1. 7.1998.

Rg-209126
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04288 z dne 17. 8.1998 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 dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5552630
Dejavnost, vpisana 17. 8. 1998: 6330

Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.

Rg-209129
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04302 z dne 17. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa TUBA, embalaža, d.d., sedež:
Verovškova 66, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00066/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042968
Člana nadzornega sveta: Gornik Igor, iz-

stopil 19. 3. 1998, Zavec Valter, izstopil
6. 4. 1998; Mehle Rudi, vstopil 6. 4. 1998,
Sejdič Branka, vstopila 17. 4. 1998.

Rg-209130
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04313 z dne 17. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
VARSTVO LJUBLJANA, sedež: Zaloška
cesta 29, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01315/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Volkar-Cedilnik Silva, razrešena
20. 5. 1998; direktor Vudrag Marko, dr.
med., Nova Gorica, XXX. divizije 15d, ime-
novan 20. 5. 1998.

Rg-209132
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04336 z dne 18. 8. 1998 pri subjek-
tu vpisa KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO
DEPOTNA DRUŽBA, delniška družba, se-
dež: Trg republike 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25989/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo statuta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5893194
Sprememba statuta z dne 20. 7. 1998.

Rg-209133
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04345 z dne 27. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa MERCATA, d.d., pooblaščena
investicijska družba, Ljubljana, sedež:
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25990/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5846854
Člani nadzornega sveta: Košak Goslar

Meta, izstopila 1. 7. 1998; Linhart Božidar
in Gorjup Ada, izstopila 1. 7. 1998 in po-
novno vstopila 15. 7. 1998, Humar Janez,
vstopil 15. 7. 1998.

Rg-209134
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04397 z dne 17. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOMPAS SKLAD 1, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26076/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5893640
Članica nadzornega sveta: Neffat Bran-

ka je izstopila 22. 7. 1998.
Sprememba statuta z dne 22. 7. 1998.

Rg-209135
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04399 z dne 17. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOMPAS SKLAD 2, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26872/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5913403
Sprememba statuta z dne 22. 7. 1998.

Rg-209136
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04401 z dne 17. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOMPAS SKLAD 4, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/30088/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 1243365
Sprememba statuta z dne 22. 7. 1998.

Rg-209137
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04434 z dne 25. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa NOVA LJUBLJANSKA BANKA,
d.d., Ljubljana, sedež: Trg republike 2,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25578/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5860571
Člana nadzornega sveta: Kovačič Miloš

in Premk Franc, izstopila 29. 6. 1998; Mrak
Mojimir in Slavinec Uroš, vstopila 29. 6.
1998.

Rg-209138
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04703 z dne 18. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa KRONA SENIOR, Pooblašče-
na investicijska družba, d.d., Ljubljana,
sedež: Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26074/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nadomestni sklep Srg
4385/97 – spremembo osnovnega kapita-
la s temile podatki:

Matična št.: 5893666
Osnovni kapital: 7.272,903.000 SIT.

Rg-209140
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04769 z dne 27. 8. 1998 pod št.
vložka 1/30943/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319337
Firma: BIZJAN & CO., posredovanje

in šolanje, d.n.o.
Skrajšana firma: BIZJAN & Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova ce-

sta 40
Ustanovitelja: Bizjan Slavica in Bizjan Ja-

nez, oba iz Ljubljane, Vodnikova cesta 40,
vstopila 18. 8. 1998, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Bizjan Slavica, imenovana 18. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1998: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.
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Rg-209145
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03783 z dne 4. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa GASTING INŽENIRING, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Koprska 94, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08363/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev, sedeža in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5406790
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 81
Osnovni kapital: 2,901.254 SIT
Ustanovitelja: Hrovatin Alenka, Smlednik,

Valburga 33b, in Zidanič Roman, Ljubljana,
Ulica Malči Beličeve 44, vstopila
28. 9. 1990, vložila po 1,450.627 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Hrovatin Alenka, imenovana
3. 6. 1991, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in direktor Zidanič Roman, imenovan
17. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 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.;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 6. 1998.

Rg-209147
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04034 z dne 9. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30986/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1304313
Firma: RHONE-POULENC RORER

PHARMASERVICES, Antony, Podružnica
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1230 Domžale, Slamnikar-

ska 1
Ustanovitelj: RHONE-POULENC RORER

PHARMASERVICES, Antony, 20, Avenue
Raymond Aron, vstop 18. 5. 1998, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kreft Rajko, Domžale, Žeje 17a, ime-
novan 18. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-209148
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04072 z dne 31. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa HEMIT, trgovina, proizvodnja,
storitve, d.o.o., Rojčeva 9, Ljubljana, se-
dež: Rojčeva 9, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08444/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5406943
Ustanovitelj: Stegu Milan, Ljubljana, Ra-

šiška ulica 3, vstop 27. 5. 1994, vložek
515.988,80 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Hočevar Tatjana, izstop 1. 7. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Stegu Milan Ernest, Ljubljana, ime-
novan 4. 9. 1990, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Stegu Milan, imeno-
van 1. 7. 1998, ki zastopa družbo kot na-
mestnik direktorja, oba iz Ljubljane, Rašiška
ulica 3.

Rg-209150
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/04226 z dne 4. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa LEKTOS, storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Poljanska cesta 66, sedež: Poljan-
ska cesta 66, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24050/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, naslo-
va ustanovitelja in naslova zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5805392
Ustanoviteljica: Bubnič Tatjana, Ljublja-

na, Švabičeva 5, vstop 21. 11. 1994, vlo-
žek 1,505.317,10 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bubnič Tatjana, imenovana
21. 11. 1994, zastopa podjetje neomeje-
no.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-

ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih šistilnic.

Rg-209153
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/04764 z dne 4. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30959/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319299
Firma: IREET, Inštitut za raziskave v

energetiki, ekologiji in tehnologiji, d.o.o.
Skrajšana firma: IREET, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gerbičeva 101
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: RATING – Podjetje za go-

spodarski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ger-
bičeva 101, vložil 315.000 SIT, in Brečevič
Đani, Ljubljana, Mlinska pot 18, vložil
1,785.000 SIT – vstopila 17. 8. 1998, od-
govornost. ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brečevič Đani, imenovan 17. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 2215
Drugo založništvo; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 92511 Dejav-
nost knjižnic.

Rg-209166
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/01265 z dne 24. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa BVB KOVAČEVIĆ IN DRUGI,
izdelki iz plastičnih mas, d.n.o., sedež:
Lanišče b.b., 1291 Škofljica, pod vložno
št. 1/29957/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo hišne številke s te-
mile podatki:

Matična š.: 1233521
Sedež: 1921 Škofljica, Lanišče 48.

Rg-209167
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/01271 z dne 8. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa COME 2 FILM, Družba za film,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 206, sedež:
Celovška 206, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27292/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, zastopnika, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5923786
Ustanovitelja: COME 2 US, d.d., Ljublja-

na, Celovška 206, izstopil 26. 2. 1998;
JADRAN FILM, d.d., Zagreb, Oporovečka
12, vstopil 20. 7. 1995, vložil 760.000 SIT,
in Grosman Mitja, Ljubljana, Verovškova 51,
vstopil 26. 2. 1998, vložil 740.000 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Paternoster-Stich Mojca, razreše-
na 26. 2. 1998; direktor Grosman Mitja,
imenovan 26. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih 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; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52471 Dejavnost knjigarn; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 2. 1998.

Rg-209168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/01284 z dne 24. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa ALU PROJEKT, inženiring, pro-
izvodnja, storitve, d.o.o., sedež: Jenkova
ul. 3, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/25027/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5823137
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska ce-

sta 6.

Rg-209176
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/04670 z dne 17. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa SVETOVALNI CENTER, gospo-
darsko svetovanje komunalnim in sta-
novanjskim podjetjem Slovenije, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Poljanska c. 6/II, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11918/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova sedeža in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5475902
Firma: SVETOVALNI CENTER, Sveto-

vanje na področju gospodarskih javnih
služb, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Bratov
Tuma 3a

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 8. 1998.

Rg-209179
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/01733 z dne 18. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa LJUBLJANSKI SEJEM, podjet-
je za organizacijo sejmov, razstav in pri-
reditev, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska
c. 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13050/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5504961
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Jerše Borut, razrešen 13. 3. 1998;
član uprave Blažič Jože, Ljubljana, Pod bre-
sti št. 6, imenovan 13. 3. 1998.

Rg-209180
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 94/11066 z dne 18. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa EGAL, d.o.o., družba za trgovi-
no, inženiring, zastopanje, marketing in
posredovanje, sedež: Flandrova ul. 19,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07322/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5384958
Firma: EGAL, družba za trgovino, iz-

voz in uvoz, zastopanje, marketing in
posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Flandro-
va 19

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sussinger Egon, Ljubljana,

Flandrova ul. 19, vstop 25.5. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1998: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-

ga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni
promet; 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; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-209183
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05567 z dne 19. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa COSUN, Trgovina s sladkor-
jem in prehrambenimi izdelki, d.o.o., se-
dež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29364/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo deleža, os-
novnega kapitala in akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 1196430
Osnovni kapital: 2.104,960.675,25 SIT
Ustanovitelj: COOPERATIE COSUN

U.A., ND Breda, Zuilenstraat 100, vstop
3. 6. 1997, vložek 2.104,960.675,25 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 10. 1997.

Rg-209196
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/02421 z dne 24. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
ROVTE z omejeno odgovornostjo, se-
dež: Rovte 97, 1373 Rovte, pod vložno
št. 1/19833/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5674140
Ustanovitelj: Jurca Janez je izstopil

29. 6. 1993.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnika Petkovšek Janez, izstopil 22. 3.
1998, in Jesenko Valentin, izstopil
15. 1. 1993; zastopnik Hladnik Ignacij, Rov-
te, Petkovec 37, imenovan 22. 3. 1998, za-
stopa zadrugo kot njen predsednik.

Rg-209197
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/04509 z dne 25. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa SMITHKLINE BEECHAM
MARKETING AND TECHNICAL SERVI-
CES LTD, Predstavništvo Ljubljana, se-
dež: Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28928/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 1124307
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Rui Manuel Simoes da Silva, razrešen
14. 8. 1998; prokurist Novak Petr, Praga,
Karlicka 429/15, imenovan 14. 8. 1998.

Rg-209202
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/03043 z dne 24. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa BLAGOVNO TRGOVINSKI
CENTER, d.d., sedež: Šmartinska 152,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00510/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo datuma imenovanja
članov nadzornega sveta in spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5068681
Člani nadzornega sveta: Baznik Borut in

Pečaver Vida, izstopila in ponovno vstopila
9. 6. 1998, ter Oven Edvard, Štepec Slav-
ko, Podobnik Viktor in Nerad Ivan, izstopili
in ponovno vstopili 6. 5. 1998.

Sprememba statuta z dne 20. 5. 1998.

Rg-209205
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/03317 z dne 24. 8. 1998 pri subjektu
vpisa INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRA-
ŠANJA, p.o., sedež: Erjavčeva 26, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01419/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5051517
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica mag. Klopčič Vera, razrešena
27. 5. 1998; direktor dr. Žagar Mitja, Ra-
dovljica, Gradnikova 113, imenovan 28. 5.
1998, zastopa inštitut brez omejitev.

Rg-209206
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/03315 z dne 24. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa NOVUM, center za tehnološke
inovacije in trgovino, d.o.o., sedež: Ce-
lovška 73, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01208/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5004284
Ustanovitelj: KMEČKI SKLAD 1, d.d.,

Pooblaščena investicijska družba, in
KMEČKI SKLAD 2, Pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., oba iz Ljubljane, Mikloši-
čeva 4, izstopila 8. 6. 1998; NOVUM,
d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 73, vstopil
8. 6. 1998, vložil 16,670.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-209208
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/03506 z dne 28. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa IBT SERVISI POSLOVANJA,
d.o.o., Trbovlje, sedež: Gimnazijska
c. 16, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/11163/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5465966
Dejavnost, vpisana 28. 8. 1998: 74832

Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 6. 1998.

Rg-209209
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/03507 z dne 28. 8.1998 pri sub-
jektu vpisa IBT, Strojne napeljave,
d.o.o., sedež: Gimnazijska c. 16, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/12397/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5496349
Dejavnost, vpisana 28. 8. 1998: 45330

Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije.
Sprememba akta o ustnaovitvi z dne

4. 6. 1998.

Rg-209222
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07322 z dne 18. 8. 1998 pri subjek-
tu vpisa CESTNIK, podjetje za svetovanje
s področja zdravstvene nege, d.o.o., Ljub-
ljana, Mirje 2, sedež: Mirje 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07041/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5385032
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelja: Strmšnik-Cestnik Marija in

Cestnik Vojteh, oba iz Ljubljane, Mirje 2,
vstopila 23. 5. 1990, vložila po 1,750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 12. 1997.

Rg-209231
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00874 z dne 17. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa CONSULTLIGHT, oblikovanje
svetlobe, d.o.o., sedež: Eipprova 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28548/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5952603
Dejavnost, vpisana 17. 8. 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.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 2. 1998.

Rg-209232
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00916 z dne 20. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa AVTOVEJA, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Ledarska 19, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/11292/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5554080
Dejavnost, vpisana 20. 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno 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 kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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
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na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši šas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 12. 1997.

Rg-209233
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/01366 z dne 21. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa ČESNIK PROJEKT, podjetje
za projektiranje, trgovino in inženiring,
d.o.o., sedež: Štefanova 1, 1110 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13235/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5521769
Dejavnost, vpisana 21. 8. 1998: 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; 45320 Izolacijska de-
la; 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;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
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; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no našrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 3. 1998.

Rg-209234
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/01380 z dne 21. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa CHEMTRADE, d.o.o., Podjetje
za mednarodno in notranjo trgovino,
Ljubljana, Dimičeva 14, Ljubljana, sedež:
Dimičeva 14, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25879/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, zastopnikov in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5872111
Firma: CHEMTRADE, d.o.o., Podjetje

za mednarodno in notranjo trgovino,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Peričeva 5
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

Tomšič Tanja, Ljubljana, Reboljeva 26, raz-
rešena 1. 3. 1998 kot direktorica in ime-
novana 9. 3. 1998 za prokuristko, direktor
Venturini Borut, Ljubljana, Lepi pot 23, ime-
novan 1. 3. 1998, zastopa družbo brez
omejitev, ter prokurista Venturini Peter,
Ljubljana, Magajnova 7, in Venturini Eva,
Ljubljana, Lepi pot 23, imenovana 9. 3.
1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 3. 1998.

Rg-209235
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/01401 z dne 21. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa MAŽA, podjetje za obrtne in
druge poslovne storitve, d.o.o., Šentvid
pri Stični 136a, Grosuplje, sedež: Šent-
vid pri Stični 136a, 1296 Šentvid pri
Stični, pod vložno št. 1/22430/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5750695
Ustanoviteljica: Matič Žarko, izstop 4. 3.

1998; Matić Silva, Šentvid pri Stični 136a,
vstop 4. 3. 1998, vložek 1,600.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-209236
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/01413 z dne 21. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa DIA, biro za design, inženiring
in arhitekturo, d.o.o., sedež: Poljanski na-
sip 28, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09160/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5424142
Dejavnost, vpisana 21. 8. 1998: 5153

Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično našrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-209237
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/01422 z dne 24. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa FIDUCIA, podjetje za trgovi-
no, gostinstvo in turizem ter druge stori-
tvene dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, Po-
ljanska 52, sedež: Poljanska 52, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07410/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5385717
Osnovni kapital: 17,170.000 SIT
Ustanovitelj: ACTIV HANDELSGESELL-

SCHAFT M.B.H., Graz-Avstrija, Graz, Neu-
feldweg 146, vstop 9. 1. 1998, vložek
17,170.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

 Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 3. 1998.
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Rg-209243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/01487 z dne 25. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa AURUM, podjetje za proizvod-
njo, trgovino na drobno in usluge, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07578/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, priimka
ustanoviteljice, dejavnosti in pogodbe o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5387345
Firma: AURUM, podjetje za proizvod-

njo, trgovino na drobno in usluge, d.o.o.,
Vrhnika

Skrajšana firma: AURUM, d.o.o.
Sedež: 1360 Vrhnika, Robova cesta 6
Ustanoviteljica: Bizilj Sanja, Ljubljana,

Brilejeva 21, vstop 26. 4. 1994, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1998: 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 27540 Litje
drugih neželeznih kovin; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 36210 Kovanje kovancev in medalj;
36220 Proizvodnja nakita in podobnih iz-
delkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5273 Popravilo ur, na-
kita.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
27. 2. 1998.

Rg-209246
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/02510 z dne 28. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa BAZAAR 2001, KUSTURA &
PARTNERJI, trgovina in marketing,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Linhartova 13,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30183/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1243993
Sedež: 1000 Ljubljana, Vošnjakova 7b.

Rg-209247
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/02756 z dne 27. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa STANDOM, podjetje za gospo-
darjenje, vzdrževanje, svetovanje in fi-
nance, d.o.o., Ljubljana, Ane Ziherlove
6, sedež: Ane Ziherlove 6, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
ziva zastopnika in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5523486
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Men-

cinger Doroteja, razrešena 12. 5. 1995 kot
zastopnica in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev, in zastopnik
Mencinger Jože, imenovan 12. 5. 1998,
ki zastopa družbo brez omejitev, kot pred-
sednik družbe, oba iz Ljubljane, Ane Ziher-
love 6.

Rg-209248
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/04459 z dne 18. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa ALDO TRADE, Podjetje za tr-
govino, proizvodnjo, zastopništvo, stori-
tve, izvoz in uvoz, gostinstvo, turizem,
šport in marketing, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Šmartinska c. 152, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5802610
Ustanovitelja: Dolinar Aleš, izstopil 3. 8.

1998; Gregorčič Miha in Gregorčič Moni-
ka, oba iz Ljubljane, Smrekarjeva 7, vstopila
3. 8. 1998, vložila po 1,130.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dolinar Aleš, razrešen 3. 8. 1998;
direktor Gregorčič Miha, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Gregorčič Mo-
nika, imenovana 3. 8. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 8. 1998.

Rg-209276
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/03658 z dne 3. 8. 1998 pri subjek-
tu vpisa GACA TRADE, trgovsko proizvod-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Par-
mova 41, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27233/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5926254
Sedež: 1000 Ljubljana, Tolstojeva 7.

Rg-209279
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/03327 z dne 3. 8. 1998 pri subjek-
tu vpisa EB HOLDING, družba za uprav-
ljanje družb, d.d., Ljubljana, sedež: Du-
najska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26143/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in odobreni kapital s temile podatki:

Matična št.: 5893348
Osnovni kapital: 150,000.000 SIT
Spremeni se 9. člen statuta, tako da se

sedaj glasi: “Odobreni kapital znaša
75,000.000 (petinsedemdesetmilijonov
00/100) tolarjev. Uprava lahko osnovni ka-
pital družbe v prvih petih poslovnih letih po-
veča za skupni nominalni znesek v višini
75,000.000 (petinsedemdesetmilijonov
00/100) tolarjev (75.000 (petinsedemde-
settisoč) navadnih prinosniških delnic z no-
minalno vrednostjo 1.000 (tisoč) tolarjev, in
sicer tako, da se vsako poslovno leto odloči
o povečanju osnovnega kapitala družbe gle-
de na število novih delničarjev ali iz razloga
dosedanjih boljših finančnih rezultatov. No-
ve delnice, ki izhajajo iz odobrenega kapita-
la, se izdajajo samo s soglasjem nadzorne-
ga sveta in se vplačujejo v denarju oziroma
v stvarnih vložkih. Uprava skladno določbi
331. čl. zakona o gospodarskih družbah
določi predmet stvarnega vložka, izdajo del-
nic za stvarne vložke pa pregleda eden ali
več revizorjev.”

Rg-209280
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/06961 z dne 3. 8. 1998 pri subjek-
tu vpisa ŠTALCA PETROVČIČ, trgovina,
proizvodnja in storitve, k.d., Višnja Gora,
sedež: Podsmreka 8a, 1294 Višnja Go-
ra, pod vložno št. 1/26445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5904749
Sedež: 1294 Višnja Gora, Podsmre-

ka 10.

Rg-209281
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07225 z dne 3. 8. 1998 pri subjek-
tu vpisa CERPOK, Center za razvoj pode-
želja in kmetijstva, Ljubljana, sedež: Ko-
menskega 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29958/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo imena in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5997429
Firma: CERPOK, Center za razvoj po-

deželja in kmetijstva, Preserje
Skrajšana firma: CERPOK, Preserje
Sedež: 1352 Preserje, Rakitna 46.

Rg-209284
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/03140 z dne 10. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa KAVČIČ IN KAVČIČ, Storitve
in trgovina, d.n.o., Domžale, sedež: Ume-
kova 16, Vir, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/25442/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, zastopni-
kov in dejavnosti ter preoblikovanje iz d.n.o.
v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5842581
Firma: GBS, SYSTEMS, družba za po-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Kavčič Janez in Kavčič Pa-

vla, izstopila 21. 5. 1998; Kregar Igor, Ljub-
ljana, Brilejeva 12, vložil 1,155.000 SIT, in
Alujević Robert, Ljubljana, Ul. bratov Uča-
kar 62, vložil 945.000 SIT – vstopila 21. 5.
1998, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kavčič Janez in družbenica Kavčič
Pavla, razrešena 21. 5. 1998; direktorja
Kregar Igor in Alujević Robert, imenovana
21. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 10. 8. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
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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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 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;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 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; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6110 Pomorski promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6420 Telekomunikaci-
je; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančim 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; 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; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Omejitev dejavnosti 74.12 – razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-209287
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07016 z dne 10. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa SBG, Družba za udeležbo na
trgu gradbenega materiala, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 21, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27416/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5931436
Osnovni kapital: 880,000.000 SIT
Ustanovitelj: FIDES PARTNER AG, Švi-

ca, Bleicherweg 33, Zuerich, vstop 28. 2.
1997, vložek 880,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Rg-209289
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/03017 z dne 13. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA
HEROJA MAKSA PEČARJA, p.o., sedež:
Črnuška c. 9, 1211 Ljubljana-Črnuče,
pod vložno št. 1/00898/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5084091
Firma: OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA

HEROJA MAKSA PEČARJA
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Jevševar Ana, razrešena 30. 4.
1998; ravnateljica Zupančič Zlata, Ljublja-
na, Metelkova 7b, imenovana 1. 5. 1998.

Rg-209296
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 96/06579 z dne 14. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa VRANČIČ IN DRUŽBENIK, pro-
izvodnja, trgovina in storitve, k.d., Ljub-
ljana, sedež: Tominškova ulica 76, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12883/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5505682
Dejavnost, vpisana 14. 8. 1998: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861

Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5523 Druge nastanitve za
krajši šas; 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; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-209301
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/04591 z dne 17. 8. 1998 pri subjek-
tu vpisa PROMET OREL, Podjetje za pre-
voz, leasing in uvoz-izvoz, Ljubljana, Tbi-
lisijska 54, sedež: Tbilisijska 54, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04782/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5350867
Ustanovitelj: Orel Franc Jurij, izstop 24. 7.

1998; Orel Miha, Ljubljana, Prušnikova 11,
vstop 24. 7. 1998, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Orel Franc Jurij, razrešen 5. 5.
1998; direktor Orel Miha in zastopnica Orel
Nataša, Grosuplje, Krška vas 15, imenova-
na 5. 5. 1998.
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Rg-209305
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/05307 z dne 18. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOTA 92, Gospodarsko sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kolod-
vorska 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08085/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5406919
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 10
Osnovni kapital: 3,076.186,80 SIT
Ustanovitelja: Kolenc Dejan, Ljubljana, Ker-

snikova ulica 10, vstop 19. 7. 1996, vložek
2,776.186,80 SIT, in KOTA 92, Gospodar-
sko svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Kersnikova
10, vstop 11. 12. 1996, vložek 300.000 SIT
– odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-209308
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00083 z dne 24. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa INSTITUTUM STUDIORUM
HUMANITATIS, Fakulteta za podiplom-
ski humanistični študij, Ljubljana, sedež:
Beethovnova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18353/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5606438
Sedež: 1000 Ljubljana, Breg 12.

Rg-209311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/07299 z dne 24. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa SIKA, sistemi za lepljenje in
tesnenje, d.o.o., sedež: Celovška 492,
1210 Ljubljana-Šentvid, pod vložno
št. 1/25719/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5859883
Ustanovitelj: SIKA, PLASTIMENT

GES.M.B.H., Fabrik chemischer Baustoffe,
Bludenz-Bings, Avstrija, Dorfstr. 23, izstop
22. 12. 1997; SIKA FINANZ AG, Baar, Zu-
gerstrasse 50, vstop 22. 12. 1997, vložek
50,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-209314
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/02469 z dne 26. 8. 1998 pod št.
vložka 1/30897/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294369
Firma: IN – TEX ZONE, d.o.o., Trgovi-

na na drobno in debelo s tekstilom
Skrajšana firma: IN – TEX ZONE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 354
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Teo Teng Hian, Singapur,

Apt Blk 741 Pasir Ris Street 71, vstop
24. 4. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Teo Teng Hian in prokuristka Kralj
Simona, Komenda, Podboršt pri Komendi
18b, imenovana 24. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1998: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami.

Omejitev dejavnosti 51.18 – razen far-
macevtskih izdelkov.

Rg-209319
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/02480 z dne 26. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa PINON, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Gašperšičeva
ul. 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16559/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5793505
Dejavnost, vpisana 26. 8. 1998: 22310

Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 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; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov;
52740 Druga popravila, d.n.; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 64120 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
71401Izposojanje športne opreme; 7230
Obdelava podatkov; 74700 Čiščenje stavb;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 4. 1998.

Rg-209330

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/01094 z dne 31. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30385/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273566
Firma: HI-TECH JAGER & STREHAR,

elektrotehnika, inženiring, trgovina, ser-
vis, zastopanje, d.o.o.

Skrajšana firma: HI-TECH JAGER &
STREHAR, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Gorenjska ce-
sta 13

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: HIFI STEREO CENTER

JAGER, ELEKTROUNTERNEHMEN
GESELLSCHAFT, m.b.H., Borovlje,
Loiblstrasse 12, vložil 900.000 SIT, in
Streha Karl, Domžale, Zupančičeva 6,
vložil 600.000 SIT – vstopila 19. 2.
1998, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Strehar Karl, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Jager Ferdi-
nand, Eisenkappel, Nageltschach, imeno-
vana 19. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1998: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelek-
tričnih 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;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3220 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske opre-
me; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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
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Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-

mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 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 opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420
Telekomunikacije; 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 na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov.

Pri vpisu podatka so bile črke z dodatni-
mi oznakami vpisane tako, da so bile dodat-
ne oznake izpuščene.

Rg-209336
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00296 z dne 23. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa VARPOS, podjetje za varova-
nje, poizvedovanje in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, se-
dež: Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21920/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala in deležev,
uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5730198
Firma: VARPOS, podjetje za varova-

nje, poizvedovanje in storitve, d.o.o.,
Ljubljana

Osnovni kapital: 15,000.000 SIT
Ustanovitelj: Klub Maksa Perca, upoko-

jenih delavcev za notranje zadeve, Ljublja-
na, Kotnikova 8a, vstop 11. 2. 1993, vlo-
žek 15,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1998: 45310
Električne inštalacije; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 64120 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 74600 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 13. 1. 1998.

Rg-209345
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/03039 z dne 4. 8. 1998 pri subjek-
tu vpisa SOFTPROJECT, podjetje za ra-
čunalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Celovška 264, sedež: Celovška 264,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10902/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, dele-
ža, zastopnika in akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5460654
Ustanovitelj: Pržulj Mladen, izstop 29. 4.

1998; Breznik Vinko, Ljubljana, Prušnikova
28, vstop 23. 12. 1990, vložek 5,958.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pržulj Mladen, razrešen 29. 4. 1998;
Breznik Vinko, Ljubljana, Prušnikova 28,
razrešen 29. 4. 1998 kot družbenik in ime-
novan za direktorja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 29. 4. 1998.

Rg-209349
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/02989 z dne 30. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30873/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305824
Firma: TRIOLES, proizvodnja, storitve

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TRIOLES, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1411 Izlake, Briše 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Rot Robert, Koper, Škoc-

jan 24, vložil 1,260.000 SIT, Čop Bogdan,
Zagorje ob Savi, Marnova 14, vložil
420.000 SIT, in Razpotnik Marko, Izlake,
Briše 21, vložil 420.000 SIT, vstopili 16. 6.
1998, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Rot Robert in Čop Bogdan, imeno-
vana 16. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 30. 7. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo.

Rg-209352
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/03692 z dne 23. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa TOTI & SMARAGD, družba za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
sedež: BTC, Šmartinska 152, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19002/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
deležev, dejavnosti, zastopnikov in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5809134
Ustanovitelja: Tošić Skender, Ljubljana,

Preglov trg 10, vstop 20. 5. 1992, vložek
308.210,40 SIT, in Gutić Senad, Domžale,
Zupančičeva 9, vstop 20. 1. 1994, vložek
1,232.841,60 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: To-
šić Skender, razrešen 16. 6. 1998 kot di-
rektor in imenovan za prokurista, ter direk-
tor Gutić Senad, imenovan 16. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1998: 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.

Pri šifri dejavnosti G 52.488 družba
opravlja vse, razen z orožjem, strelivom in
razstrelivom.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 6. 1998.

Rg-209358
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/03751 z dne 15. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30834/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304224
Firma: JEKLOPROM, podjetje za trgo-

vino, d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: JEKLOPROM, d.o.o.,

Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Tomšičeva 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Drobnič Željko, Stari trg ob

Kolpi, Dol 18, Ambrožič Bogdan, Stari trg
ob Kolpi, Dol 29, Štalcer Franc, Stari trg ob
Kolpi, Dol 30, in Turk Dušan, Kočevje Ru-
darsko naselje 8, vstopili 9. 6. 1998, vložili
po 525.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drobnič Željko, imenovan 9. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 15. 7.1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, 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 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; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 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.; 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.

Rg-209363
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/03700 z dne 14. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30823/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313622
Firma: CHEMICA, trgovska družba,

d.o.o.
Skrajšana firma: CHEMICA, d.o.o.
Pravnoorg. obika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanovitelj: VERUM, družba za upravlja-
nje premoženja, d.o.o., Ljubljana, Kočenska
11/1, vstop 22. 6. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Robert Terčelj Schweitzer, Ljubljana,
Topniška ul. 70, imenovan 22. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1998: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 6521
Finančni zakup (leasing);  6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 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.;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 73104 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju medicine;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74820 Paki-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov.

Rg-209295
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03956 z dne 14. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa ENERGETIKA – MARKETING,
podjetje za tehnične in poslovne stori-
tve ter trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29104/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova družbe s
temile podatki:

Matična št.: 1191462
Sedež: 1000 Ljubljana, Novakova 3.

Rg-209298
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04676 z dne 14. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa LJUBLJANSKE MLEKARNE,
mlekarska industrija, d.d., sedež: Tol-
stojeva 63, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02783/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep zaradi članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5048257
Člani nadzornega sveta: Lasič Matjaž,

Peklaj Slavko in Javornik Jože, vstopili
20. 3. 1998.

Rg-209299
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07391 z dne 14. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOLOVOZ, Trgovina in stori-
tve, d.o.o., Medvode, Zbilje 95, sedež:
Zbilje 95, 1215 Medvode, pod vložno
št. 1/11419/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5464293
Dejavnost, vpisana 14. 8. 1998: 5241

Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Omejitev dejavnosti 74.12 – razen revi-
zijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 12. 1997.

Rg-209309

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/00819 z dne 24. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa ALPEMETAL, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta
Ljubljanske brigade 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06308/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5145058
Ustanovitelja: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
4. 8. 1997, vložek 44,307.000 SIT, in
SETEV PID, d.d., Ljubljana, Gosposvetska
5, vstop 19. 12. 1997, vložek 28,313.000
SIT – odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-209310
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01480 z dne 24. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa LJUBLJANSKA BANKA –
BANKA DOMŽALE, d.d., Domžale, sedež:
Ljubljanska 62, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/01504/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5101727
Firma: BANKA DOMŽALE, d.d., Dom-

žale, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke

Skrajšana firma: BANKA DOMŽALE,
d.d., skupina NLB

Sprememba statuta z dne 27. 2. 1998.

Rg-209312
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04610 z dne 26. 8. 1998 pod št.
vložka 1/30938/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319043
Firma: O’BEARNY, družba za posre-

dovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: O’BEARNY, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Majde

Vrhovnikove 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Žugelj Damjan, Ljubljana,

Ul. Majde Vrhovnikove 16, vložil 1,071.000
SIT, in Meden Gregor, Ljubljana, Jakčeva
5, vložil 1,029.000 SIT – vstopila 23. 7.
1998, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Žugelj Damjan, imenovan 23. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje



Stran 552 / Št. 5 / 28. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na

debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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 vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 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.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Omejitev dejavnosti 51.18 – razen far-
macevtskih izdelkov.

Rg-209317
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02465 z dne 26. 8. 1998 pri subjek-
tu vpisa B.A.J. CONTACT, Podjetje za ko-
mercialne posle pri uresničevanju funk-
cije blaga in storitev, izvoz in uvoz, inže-
niring, turizem in prevozništvo, d.o.o., se-
dež: Janševa 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16467/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova sede-
ža in družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5575834
Sedež: 1000 Ljubljana, Jakšičeva 2
Ustanovitelj: Šumić Adi, Ljubljana, Jan-

ševa 1, vstop 24. 12. 1996, vložek
151.700 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-209318
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02505 z dne 26. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa NOVA ORBITA, družba za ra-
čunalniške storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Parmova 41, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27482/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5935164
Dejavnost, vpisana 26. 8. 1998: 7440

Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 4. 1998.

Rg-209321
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 98/03262 z dne 26. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa FORMITAS, agencija za mar-
keting, d.o.o., Cankarjeva 10, Ljubljana,
sedež: Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12640/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5498961
Dejavnost, vpisana 26. 8. 1998: 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; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5274 Druga popravila, d.n.;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 5551 Storitve menz; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 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;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Omejitev dejavnosti 74.12 – razen revi-
zijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 6. 1998.

Rg-209324
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/03353 z dne 28. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa AMMA-LEASING, družba za
opravljanje leasinga in ostalih poslov v
blagovnem prometu, d.o.o., sedež: Ce-
lovška c. 180, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17412/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5605628
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Berčič Zvonka, Ljubljana, Ribniška
25, imenovana 1. 5. 1998.

Rg-209325
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06680 z dne 28. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa VARNOSTNA AGENCIJA
KOČEVJE, d.d., varovanje premoženja,
Kočevje, sedež: Kidričeva 8, 1330 Ko-
čevje, pod vložno št. 1/03148/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5174481
Člani nadzornega sveta: Ožbolt Ana, iz-

stopila 26. 11. 1997; Pistotnik Viktor, Tu-
šak Zdenko in Jerman Miloš, vstopili 26. 11.
1997.

Rg-209326
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07226 z dne 28. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa GENEA TRADE, posredovanje,
trgovina in svetovanje, d.o.o., Herber-
steinova 16, Ljubljana, sedež: Herber-
steinova 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19397/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5673330
Dejavnost, vpisana 28. 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; 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;
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,
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otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
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 zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
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; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Paki-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-209329
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02509 z dne 31. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa SAPONIA-COMMERCE, pod-
jetje za zunanjo in notranjo trgovino,
d.o.o., sedež: Dunajska cesta 21, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19335/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5642833
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53.

Rg-209338
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04228 z dne 11. 8. 1998 pri sub-

jektu vpisa UNIMAR, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Pot v Močilnik 7, Vrhnika, sedež:
Pot v Močilnik 7, 1360 Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/06997/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov, deležev, dejavnosti, zastopni-
kov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5381061
Firma: K.A. VOX, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: K.A. VOX, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška ce-

sta 86
Ustanovitelja: Kužnik Robert, izstopil

15. 7. 1998; Kos Andrej in Kos Ksenja,
oba iz Medvod, Čarmanova ulica 19, vsto-
pila 15. 7. 1998, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kužnik Robert, razrešen 15. 7. 1998;
direktor Kos Andrej in zastopnica Kos Kse-
nja, ki zastopa družbo kot pomočnica direk-
torja, imenovana 15. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 8. 1998: 2213
Izdajanje revij in periodike; 22150 Drugo
založništvo; 22250 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 51450 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52740 Druga popravila, d.n.; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 73202 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju humanistike;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejav-
nost knjižnic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 7. 1998.

Rg-209339
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04185 z dne 11. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa LINORTY, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Koprska 72, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/30667/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavno-
sti, zastopnikov in akta družbe s temile
podatki:

Matična št.: 1293974
Firma: LINORTY, podjetje za poslov-

ne in finančne storitve, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stantetova

ulica 7
Ustanovitelj: LERONA, Trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana, Koprska 72, izstop
13. 7. 1998; Kulauzović Ismail, Ljubljana,
Stantetova ulica 7, vstop 13. 7. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 13. 7. 1998;

direktor Kulauzović Ismail, imenovan 13. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 11. 8. 1998: 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom.

Sprememba akta družbe z dne 13. 7.
1998.

Rg-209340

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04177 z dne 7. 8. 1998 pod št.
vložka 1/30887/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1314246
Firma: MARINKO IN PARTNERJI, ra-

čunovodske storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: MARINKO IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Medvedova 28
Ustanovitelji: Marinko Aleš, Ljubljana,

Kavčičeva ulica 60, Štrumbl Slavko, Men-
geš, Levčeva ulica 13, in Prelogar Barić
Branko, Ljubljana, Rašiška ulica 14, vstopili
28. 7. 1998, odgovornost:  odgovarjajo s
svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Marinko Aleš in zastopnika Štrumbl
Slavko in Prelogar Barić Branko, imenovani
28. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 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;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7210



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 5 / 28. 1. 1999 / Stran 555

Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje.

Opomba: – pri šifro K 7412 vse, razen
revizijske dejavnosti.

Rg-209341
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04166 z dne 6. 8. 1998 pri subjek-
tu vpisa CEKO, podjetje za proizvodnjo
in storitve, d.o.o., Moravče, sedež: Zalog
4a, 1251 Moravče, pod vložno
št. 1/22610/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev, spremembo in uskladitev dejav-
nosti, spremembo zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5757924
Osnovni kapital: 2,600.000 SIT
Ustanovitelji: Cerar Ivanka, Moravče, Za-

log pri Moravčah 4a, vložila 120.000 SIT,
Koderman Franc, Moravče, Marokova
ul. 14, vložil 1,014.000 SIT, in Cerar Ciril,
Moravče, Zalog pri Moravčah 4a, vložil
1,466.000 SIT – vstopili 16. 3. 1993, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ce-
rar Ciril, razrešen 16. 6. 1998 kot družbe-
nik in imenovan za direktorja.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši

čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 8532 Izvajanje social-
novarstvenih programov in storitev; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 7. 1998.

Rg-209342
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03218 z dne 7. 8. 1998 pri subjek-
tu vpisa PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., tr-
govina na debelo in drobno, Ljubljana,
sedež: Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/23290/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5758980
Sedež: 1000 Ljubljana, Bravničarje-

va 5
Dejavnost, vpisana 7. 8. 1998: 6720

Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih.

Rg-209343
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03661 z dne 4. 8. 1998 pri subjek-
tu vpisa MAR-JA, Agencija za računo-
vodstvo in finance, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Črna vas 163, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18050/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti, spremembo osnovnega ka-
pitala, deleža, zastopnika in akta o ustanovi-
tvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5637325
Osnovni kapital: 2,567.787 SIT
Ustanoviteljica: Japelj Martina, Ljubljana,

Črna vas 163, vstop 30. 3. 1992, vložek
2,567.787 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Hočevar Boštjan,, Vrhnika, Kolodvor-
ska ulica 1, imenovan 11. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 8. 1998: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 8. 6. 1998.

Rg-209346
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/02443 z dne 4. 8. 1998 pri subjek-
tu vpisa PARCELA, podjetje za inženiring
in urejanje stavbnih zemljišč, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Stritarjeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18182/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti, spremembo za-
stopnika in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5605377
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Žiberna Metka, razrešena 22. 4.
1998; direktor Žiberna Miha, Ljubljana, Du-
najska cesta 103, imenovan 22. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 8. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 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; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1998.

Rg-209347
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03703 z dne 3. 8. 1998 pri subjek-
tu vpisa COCODUO, podjetje za gostin-
ske in turistične storitve, d.o.o., sedež:
Cesta na Brdo 17, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02971/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in zastopnikov, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter spremembo akta družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5328063
Ustanovitelj: Dmitrovič Branislav in Pa-

pič Jože, izstopila 6. 3. 1998; Ajlec Velimir,
Ljubljana, Večna pot 15, vstopil 6. 3. 1998,
vložil 1,920.242 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dmitrovič Branislav, razrešen 17. 6.
1998; direktor Ajlec Velimir, imenovan
17. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 3. 8. 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 določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;



Stran 556 / Št. 5 / 28. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 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.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavno-

sti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 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; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta družbe z dne 17. 6.
1998.

Rg-209348
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02996 z dne 20. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30853/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305085
Firma: BALKAN CONSULTING POV-

ŠE-TAŠIĆ IN DRUGI, d.n.o., intelektual-
ne in posredniške storitve

Skrajšana firma: BALKAN CONSUL-
TING Povše-Tašić in drugi

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zavetiška uli-
ca 4

Ustanovitelja: Biserka Povše-Tašić, Ljub-
ljana, Zavetiška ulica 4, in Predrag Taši-
ć,Beograd, Prote Mateje 11a, vstopila
18. 5. 1998, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Biserka Povše-Tašić in Predrag Ta-
šić, imenovana 18. 5. 1998, zastopata
družbo kot poslovodji.

Dejavnost, vpisana 20. 7. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi

in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 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; 7320 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9111 Dejavnost poslovnih in
delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-209350
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03236 z dne 30. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa S TEAM BATES SAATCHI &
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SAATCHI ADVERTISING, Podjetje za
marketinške in reklamne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Bežigrad 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22649/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5748224
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bajc Dušan, razrešen 28. 5. 1998;
direktorica Pavlič Darinka, Ljubljana, Pavši-
čeva 6, imenovana 28. 5. 1998.

Rg-209351
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03254 z dne 27. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa IBM SLOVENIJA, Podjetje za pro-
izvodnjo, marketing in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Trg republike 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19406/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5632056
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Benčina Janez, Kranj, Pre-
šernova 19, razrešen 31. 5. 1998 in po-
novno imenovan 1. 6. 1998.

Rg-209353
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03691 z dne 21. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30858/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1313606
Firma: DHM HUSKIĆ, k.d., Gradbeniš-

tvo in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: DHM, HUSKIĆ, k.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Rimska 25
Ustanovitelja: Huskić Mirsad, ki  odgo-

varja s svojim premoženjem, in Bašić Haze-
ma, ki je vložila 3.000 SIT in ne  odgovarja,
oba iz Ljubljane, Čanžekova ulica 60, vsto-
pila 5. 6. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Huskić Mirsad, imenovan 5. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1998: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45320
Izolacijska dela; 45410 Fasaderska in štuka-
terska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in
sten; 45440 Soboslikarska in steklarska de-
la; 45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60220 Storitve tak-
sistov; 60240 Cestni tovorni promet; 74700
Čiščenje stavb.

Rg-209354
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/02493 z dne 21.7. 1998 pri sub-
jektu vpisa EURO GRAFIK, proizvodnja,
trgovina, gostinstvo, turizem, marke-
ting in storitve, d.o.o., Glinškova
ploščad 17, Ljubljana, sedež: Glinško-
va ploščad 17, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16205/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti
in spremembo družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5855063
Dejavnost, vpisana 21. 7. 1998: 20300

Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja le-
sene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 21220 Proizvodnja gospo-
dinjskih higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 21230 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 21250 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 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; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 51210
Trgovina 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
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
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; 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; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 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; 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; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72600 Druge računalniške dejav-
nosti; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 6. 1998.
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Rg-209356
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03228 z dne 16. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30839/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305387
Firma: TEHNO – MM, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: TEHNO – MM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Snojeva ul. 8
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Žalec Matjaž, Ljubljana,

Clevelandska ul. 25, in Bonšek Miro, Ljub-
ljana, Snojeva ul. 8, vstopila 1. 6. 1998,
vložila po 1,100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Žalec Matjaž in Bonšek Miro, ime-
novana 1. 6. 1998, zastopata družbo kot
poslovodji.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 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; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 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; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-209357
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02957 z dne 16. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30842/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305000
Firma: KUKIQI IN KUKIQI, gradbeniš-

tvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: KUKIQI IN KUKIQI,

d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Gasilska 35
Ustanovitelja: Kukiqi Izet in Kukiqi Na-

ser, oba iz Trstenika, Republika Srbija, Glo-
govac, vstopila 12. 5. 1998, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kukiqi Izet in zastopnik Kukiqi Naser,
ki zastopa družbo kot pomočnik direktorja,
imenovana 12. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje.

Rg-209359
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03755 z dne 13. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30813/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313665
Firma: STUDIO GASPARI, projektira-

nje, inženiring in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: STUDIO GASPARI,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Chengdujska
cesta 34

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Gaspari Marjana, Ljub-

ljana, Chengdujska cesta 34, vstop 3. 6.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gaspari Marjana, imenovana 3. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 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; 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;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 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; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Rg-209361
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03281 z dne 13. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30816/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1303961
Firma: KAŠČA FUNDA S. & CO., trgo-

vina in cvetličarna, d.n.o.
Skrajšana firma: KAŠCA FUNDA S. &

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

odgovornostjo
Sedež: 1386 Stari trg pri Ložu, Cesta

Notranjskega odreda 15
Ustanovitelja: Funda Sonja in Funda Jo-

že, oba iz Starega trga pri Ložu, Iga vas
27a, vstopila 4. 6. 1998, odgovornost:  od-
govarjata s svojim premoženjem
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Funda Sonja, imenovana 4. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 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; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-209366
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03260 z dne 9. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30800/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305450
Firma: SKRINJA, podjetje za storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SKRINJA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Gori-

ce 41
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Matjaž, Golnik 146,

vstop 3. 6. 1998, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizjak Matjaž, imenovan 3. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 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; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-

tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 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; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
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terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 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; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-

no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-209369
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03663 z dne 7. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30784/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313592
Firma: ADRIA EAST WEST, mednarod-

na logistika, d.o.o.
Skrajšana firma: ADRIA EAST WEST,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Topalović Magda, Škof-

ljica, Dolenjska cesta 381, vstop 9. 6.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Topalović Magda, imenovana 9. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-

vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-209371
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03655 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ROSCO APG, d.o.o., podjetje za trgo-
vino, trgovino na drobno z umetniškimi
izdelki, zastopanje in posredništvo, Ljub-
ljana, Nazorjeva ul. 2, sedež: Nazorjeva 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/21435/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanovitelja, deleža, zastopnika in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5823633
Ustanovitelja: ROSCO GOLF & TRAVEL,

d.o.o., Ljubljana, Nazorjeva 2, vstop 25. 7.
1996, vložek 904.053 SIT, in Golob Sleko-
vec Alenka, Ljubljana, Ulica Metoda Mikuža
6, vstop 12. 6. 1998, vložek 940.953,30
SIT – odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slekovec Roman, razrešen 12. 6.
1998; direktorica Golob Slekovec Alenka,
imenovana 12. 6. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 6. 1998.

Rg-209372
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03657 z dne 6. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa C & G, zastopanje, svetovanje in
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Riharjeva
38, sedež: Riharjeva 38, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5297184
Dejavnost, vpisana 6. 7. 1998: 4511 Ru-

šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev.

Rg-209375
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/03354 z dne 22. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa TIPO – GRAF, inženiring, mar-
keting, d.o.o., Rašiška 3, Ljubljana, se-
dež: Rašiška 3, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/11084/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnika ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
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Matična št.: 5461634
Ustanovitelj: Toplišek Cveto, Ljubljana,

Rašiška 3, vstop 14. 12. 1990, vložek
1,556.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Vertačnik Darja, izstop 31. 5. 1995.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Vertačnik Darji, ki je bila razreše-
na 31. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje
časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52330 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 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 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; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74400 Ekonom-
sko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

Rg-209394
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 97/05501 z dne 22. 7. 1998
pri subjektu vpisa Gimnazija in ekonom-
ska srednja šola, sedež: Gimnazijska ce-
sta 10, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/08253/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, ustanovite-

ljev in odgovornosti, zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5090202000
Firma: GIMNAZIJA IN EKONOMSKA

SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE
Skrajšana firma: GESŠ TRBOVLJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slove-

nije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop
31. 7. 1997, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lipič-
nik Darinka, Trbovlje, Ulica španskih borcev
1a, razrešena 31. 7. 1997 kot zastopnica
in imenovana za direktorico zavoda in rav-
nateljico Srednje ekonomske šole, z izte-
kom mandata dne 21. 12. 1999, ter za-
stopnica Vengust Hedvika, Trbovlje, Trg svo-
bode 32, imenovana 30. 9. 1997, kot v.d.
ravnateljice zastopa gimanzijo.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1998: 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 8021 Sred-
nješolsko splošno izobraževanje; 8022
Srednješolsko poklicno in strokovno izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-209395
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05882 z dne 22. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa Glasbena šola Ljubljana-Vič-Rud-
nik, sedež: Emonska 20, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00623/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in odgovornosti ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5088810000
Firma: Glasbena šola Ljublja-

na-Vič-Rudnik
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana Vič Rudnik, izstop 12. 6. 1997; Mest-
na občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1,
vstop 12. 6. 1997, odgovornost:  odgo-
varja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Lovrenčič Janja, Ljubljana-Šentvid,
Mesesnelova 7, razrešena in ponovno ime-
novana 17. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1998: 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol.

Rg-209396
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06746 z dne 15. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa GD, podjetje za gradbeno de-
javnost, d.o.o., Dolska cesta 9, Hrast-
nik, sedež: Dolska cesta 9, 1430 Hrast-
nik, pod vložno št. 1/11788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in poslovnih deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5480736
Ustanovitelja: Horvat Godler Stanka in

Milinovič Branko, izstopila 1. 10. 1997;
Slanšek Iztok, Hrastnik, Boben 17a, vložil
84,384.395 SIT, in Avflič Zdenko, Hrast-

nik, Brnica 5, vložil 20,211.715,56 SIT –
vstopila 5. 11. 1993, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Rg-209397
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07033 z dne 14. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa LERONA, trgovsko podjetje,
d.o.o., NET, podjetje za posredovanje,
k.d., sedež: Gerbičeva 101, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29659/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz k.d. v d.o.o, spremembo firme, sede-
ža, ustanoviteljev, deležev in osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1213237
Firma: SAKAN DRAGAN – NEW

MOMENT, podjetje za založništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SAKAN DRAGAN –

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Bežigrad 10
Osnovni kapital: 16,200.000 SIT
Ustanovitelj: LERONA, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana, Koprska 72, in Zajc
Andrej, izstopila 10. 12. 1997; Sakan Dra-
gan, Goražde, O. Djikića 17, vstopil 10. 12.
1997, vložil 16,200.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bajc Andrej, razrešen 10. 12. 1997;
direktor Bajc Dušan, Ljubljana, Popovičeva
11, imenovan 10. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
7230 Obdelava podatkov; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74831 Prevajanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov.

Spremeni se akt o ustanovitvi z dne
10. 12. 1997.

Rg-209399
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00962 z dne 16. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa ATENA, družba za upravlja-
nje investicijskih skladov, d.o.o., Ljub-
ljana, Slovenska 56, sedež: Slovenska
56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24866/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5816823
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ur-

bas Andrej, Ljubljana, Veršičeva 13, razre-
šen 31. 12. 1997 kot direktor in imenovan
9. 2. 1998 za člana uprave, ki zastopa
družbo skupaj z ostalimi člani uprave, pred-
sednik uprave Gregorič Janez, Ljubljana,
Petrovičeva 15, imenovan 9. 2. 1998.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 11. 2. 1998.



Stran 562 / Št. 5 / 28. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

MURSKA SOBOTA

Rg-209673
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00261 z dne 11. 9.
1998 pri subjektu vpisa PROIZVODNO
GRADBENO PODJETJE LJUTOMER, p.o.,
sedež: Ormoška c. 3, 69240 Ljutomer,
pod vložno št. 1/00009/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje družbenega podjetja v d.o.o., spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in zastopnikov ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št. 5076285
Firma: PGP, projektiranje, gradbeniš-

tvo in posredovanje, Ljutomer, d.o.o.
Skrajšana firma: PGP Ljutomer, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9240 Ljutomer, Ormoška ce-

sta 3
Osnovni kapital: 94,665.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
9,465.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 18,190.000 SIT,
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, vložila 18,935.000 SIT, No-
vak Josip, Križevci, Ključarovci 27, vložil
580.000 SIT, Mavrič Franc, Križevci 27, vlo-
žil 565.000 SIT, Brunčič Alojz, Ljutomer, Cven
1, vložil 570.000 SIT, Nemec Nika, Ljutomer,
Cven 41, vložila 500.000 SIT, Horvat Ivan,
Ljutomer, Šafarsko 24, vložil 590.000 SIT,
Pergar Ivan, Ljutomer, Lendavska c. 2, vložil
445.000 SIT, Sitar Rajmund, Ljutomer, Gibi-
na 3, vložil 550.000 SIT, Ambruž Silva, Mur-
ska Sobota, Štefana Kovača 3, vložila
575.000 SIT, Ščavničar Franc, Ljutomer,
Nunska graba 13, vložil 665.000 SIT, Žuman
Stanislav, Križevci, Bučečovci 46, vložil
670.000 SIT, Stanjko Srečko, Križevci, Lo-
garovci 61, vložil 520.000 SIT, Jurša Anton,
Ljutomer, Jurčičeva 12, vložil 855.000 SIT,
Slokan Majda, Ivanjkovci, Žerovinci 20a, vlo-
žila 565.000 SIT, Pergar Antun, Ljutomer,
Lendavska c. 2, vložil 575.000 SIT, Muršič
Franc, Martin na Muri, Hrvaška, Čestijanec
16, vložil 605.000 SIT, Maučec Štefan, Lju-
tomer, Krapje 24, vložil 550.000 SIT, Belcl
Miran, Ljutomer, Presika 24, vložil 550.000
SIT, Trstenjak Stanislav, Križevci, Grlava 3,
vložil 405.000 SIT, Zadravec Josip, Ljutomer,
Stročja vas 84, vložil 830.000 SIT, Kukec
Janko, Ljutomer, Mota 9, vložil 550.000 SIT,
Bogša Alojz, Ljutomer, Cuber 22, vložil
505.000 SIT, Vrbnjak Bogdan, Ljutomer, Ša-
farsko 23, vložil 495.000 SIT, Sudec Jožef,
Ljutomer, Ante Trstenjaka 13, vložil 660.000
SIT, Bistrovič Dragutin, Ljutomer, Stročja vas
44, vložil 520.000 SIT, Vršič Ignac, Črenšov-
ci, Dolnja Bistrica 80, vložil 410.000 SIT, Ku-
har Jelislava, Ljutomer, Cven 19a, vložila
760.000 SIT, Prigl Mirko, Ljutomer, Stara
c. 42, vložil 145.000 SIT, Bohinec Ana, Lju-
tomer, Veščica 34, vložila 675.000 SIT, Za-
dravec Emil, Kog, Kog 68, vložil 505.000
SIT, Zavartnik Jožef, Veržej, Prvomajska 10,
vložil 675.000 SIT, Smodiš Marjan, Ljutomer,
Podgradje 18, vložil 525.000 SIT, Bolkovič
Vladimir, Mala Nedelja, Moravci v Slovenskih
Goricah 38, vložil 565.000 SIT, Kumer Dra-

go, Ivanjkovci, Žerovinci 39, vložil 470.000
SIT, Vnučec Jaroslav, Ormož, Slolibrova 6,
vložil 790.000 SIT, Borko Milan, Kog, Gomila
pri Kogu 22, vložil 500.000 SIT, Hošpel Oton,
Ljutomer, Stročja vas 89, vložil 750.000 SIT,
Ivančič Danilo, Ljutomer, Vinka Megle 12, vlo-
žil 575.000 SIT, Krajnc Aleksander, Mala Ne-
delja, Drakovci 4, vložil 515.000 SIT, Černja-
vič Alojz, Križevci, Logarovic 24a, vložil
595.000 SIT, Zadravec Roman, Ljutomer,
Veščica 8a, vložil 765.000 SIT, Ploj Janez,
Mala Nedelja, Moravci v Slovenskih Goricah
24, vložil 660.000 SIT, Majerič Srečko, Lju-
tomer, Pristava 23a, vložil 425.000 SIT, Stoj-
ko Zinka, Ljutomer, Veščica 42a, vložila
575.000 SIT, Tratnik Srečko, Ljutomer, Zac-
herlova 12, vložil 930.000 SIT, Beznec Kolo-
man, Ljutomer, Cankarjeva 9, vložil 650.000
SIT, Gorjak Irena, Ljutomer, Cezanjevci 34a,
vložila 690.000 SIT, Kukovec Bogomir, Mala
Nedelja, Bučkovci 58, vložil 510.000 SIT,
Karba Janez, Ljutomer, Užiška 7, vložil
580.000 SIT, Križmarič Josip, Ormož, Gub-
čeva 5, vložil 680.000 SIT, Kern Anton, Ljuto-
mer, Šafarsko 9, vložil 495.000 SIT, Koter
Stanko, Kog, Gomila pri Kogu 52, vložil
595.000 SIT, Zorec Franc, Kog, Gomila pri
Kogu 45, vložil 560.000 SIT, Štuhec Metod,
Sveti Jurij, Bolehnečici 17, vložil 530.000
SIT, Šulek Ferdinand, Kog, Lača ves 14, vlo-
žil 490.000 SIT, Žabota Janez, Ljutomer, Gre-
zovščak 34, vložil 460.000 SIT, Bedekovič
Janko, Ljutomer, Šprinc 30, vložil 385.000
SIT, Šiško Ignac, Ljutomer, Rinčetova graba
24, vložil 590.000 SIT, Ciglarič Janez, Ljuto-
mer, Razlagova 13, vložil 570.000 SIT, Kau-
čič Vilijem, Ivanjkovci, Žerovinci 14, vložil
580.000 SIT, Kozar Milan, Ljutomer, Nunska
graba 17, vložil 495.000 SIT, Štuhec Anton,
Mala Nedelja, Drakovci 89, vložil 530.000
SIT, Vaupotič Franc, Mala Nedelja, Godemar-
ci 45, vložil 545.000 SIT, Fekonja Edvard,
Križevci, Boreci 51, vložil 415.000 SIT, Tron-
telj Marjana, Ljutomer, Cankarjeva 7, vložila
665.000 SIT, Kolbl Anton, Sveti Jurij, Stara
gora 8, vložil 555.000 SIT, Zadravec Ivan,
Ljutomer, Podgradje 12a, vložil 555.000 SIT,
Sodec Stanko, Ljutomer, Kopriva 13, vložil
585.000 SIT, Koščak Boris, Ljutomer, Slavka
Osterca 8, vložil 385.000 SIT, Krauthaker
Ivan, Ljutomer, Gibina 55a, vložil 620.000
SIT, Šiško Janez, Ljutomer, Podgradje 9a,
vložil 595.000 SIT, Žabota Janko, Veržej, Ri-
biška ulica 27, vložil 255.000 SIT, Habjanič
Stanislav, Ljutomer, Veščica 38, vložil
530.000 SIT, Ciglarič Otmar, Ljutomer, Pod-
gradje 9g, vložil 520.000 SIT, Slokan Jožef,
Ivanjkovci, Žerovinci 23, vložil 465.000 SIT,
Mlinarič Štefan, Veržej, Narcisna 18, vložil
825.000 SIT, Gjerek Ferdinand, Črenšovci,
Dolnja Bistrica 105, vložil 620.000 SIT, Klo-
var Stanislav, Ljutomer, Ormoška 17, vložil
455.000 SIT, Luci Andrej, Ljutomer, Užiška
1, vložil 770.000 SIT, Žalar Zvonko, Ormož,
Ilirska ul. 3, vložil 215.000 SIT, Kosi Marjan,
Ljutomer, Mekotnjak 35, vložil 465.000 SIT,
Magdič Anton, Ljutomer, Spodnji Kamenščak
22, vložil 590.000 SIT, Blagovič Janez, Mala
Nedelja, Godemarci 38, vložil 480.000 SIT,
Nemec Ivan, Kog, Gomila pri Kogu 52, vložil
535.000 SIT, Gregorinčič Daniel, Križevci,
Lukavci 56, vložil 750.000 SIT, in Panič Mar-
tin, Ljutomer, Podgradje 39, vložil 585.000
SIT – vstopili 20. 10. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jur-
ša Anton, razrešen 16. 12. 1996 kot direk-
tor in imenovan za predsednika uprave, ki
zastopa družbo brez omejitev; zastopnika
Zadravec Roman in Zadravec Josip, razre-
šena 16. 12. 1996.

Člani nadzornega sveta: Zadravec Jo-
sip, Tratnik Srečko in Luci Andrej, vstopili
16. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2881
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalurgi-
ja; 2852 Splošna mehanična dela; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna 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 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni
promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 00999/01137-1998/AK z dne
17. 3. 1998.

Iz lastninskega preoblikovanja so izvzete
nepremičnine parc. št. 2496, vl. št. 1478,
k. o. Ljutomer.

Rg-209678
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01272 z dne 11. 9.
1998 pri subjektu vpisa FRIGOTERM –
podjetje za proizvodnjo, montažo in
vzdrževanje hladilnih naprav, Vadarci,
d.o.o., sedež: Vadarci 74, 9265 Bodon-
ci, pod vložno št. 1/01562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št. 5655960
Osnovni kapital: 1,697.408 SIT
Ustanovitelj: Vrhovac Vujadin, Bodonci,

Vadarci 74, vstop 17. 6. 1992, vložil
1,697.408 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrhovac Vujadin, imenovan
17. 6. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 52.488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., družba ne opravlja trgovi-
ne z orožjem.

Rg-209679
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00494 z dne 27. 8.
1998 pri subjektu vpisa PURLEN, Pro-
izvodnja izolacijskih materialov, d.o.o.,
sedež: Industrijska cesta 4b, 9220 Len-
dava, pod vložno št. 1/00870/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št. 5463262
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, izstop

3. 6. 1997, INFOND-CENTER PID, d.d., Ma-
ribor, Trg svobode 6, vstop 3. 6. 1997, vložil
63.477 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-209680
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00532 z dne 28. 8.
1998 pri subjektu vpisa PURLEN, Proizvod-
nja izolacijskih materialov, d.o.o., sedež:
Industrijska cesta 4b, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/00870/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št. 5463262
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jandl Jože, razrešen 22. 7. 1997;
direktor Tumpelj Ivan, Maribor, Letonjeva 4,
imenovan 22. 7. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-209681
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s skle-

pom Srg št. 97/00666 z dne 31. 8. 1998 pri
subjektu vpisa PURLEN, Proizvodnja izola-
cijskih materialov, d.o.o., sedež: Industrij-
ska cesta 4b, 9220 Lendava, pod vložno
št. 1/00870/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:

Matična št. 5463262
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tumpelj Ivan, razrešen 30. 11. 1997;
direktor Marinšek Jožef, Maribor, Golobova
6, imenovan 1. 12. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-209682
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s skle-

pom Srg št. 97/00355 z dne 26. 8. 1998 pri
subjektu vpisa ĐURĐA TRANS, Podjetje za
trgovino in gostinstvo, Gornja Radgona,
d.o.o., sedež: Kocljeva ul. 13, 69250 Gor-

nja Radgona, pod vložno št. 1/01591/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, poslovnih deležev,
oseb, pooblaščenih za zastopanje, in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št. 5668123
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Koc-

ljeva ul. 13
Ustanovitelji: Oreški Zvonko, Prebukov-

je 79 in Oreški Ivan, Varaždin, Dvorščakova
20, vstopila 23. 5. 1994, vložila po
428.000 SIT, ter Keglević Neven, Varaž-
din, Franje Seljana 25, vstopil 23. 6. 1997,
vložil 214.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjajo; Cmerčak Darko, Cmerčak Ljubi-
ca in Kovač Dražen, izstopili 23. 6. 1997.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Oreški Ivan, imenovan 23. 6. 1997,
Tisel Ida, Gornja Radgona, Podgrad 35, ki
od 27. 5. 1998 kot direktorica zastopa
družbo brez omejitev, in direktorica Jančar
Jožefa, Gornja Radgona, Jurkovičeva 7,
imenovana 27. 5. 1998, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-209684
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00339 z dne 31. 8.
1998 pod št. vložka 1/02359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev del-
niške družbe pooblaščenke s temile podatki:

Matična št. 1300849
Firma: ABC GROUP, družba poob-

laščenka, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendav-

ska ulica 11
Osnovni kapital: 194,526.000 SIT
Ustanovitelji: Rauter Terezija, Gornja Rad-

gona, Partizanska cesta 33, vložila 232.000
SIT, Rauter Franc, Gornja Radgona, Partizan-
ska cesta 33, vložil 230.000 SIT, Šušteršič
Marko, Gornja Radgona, Porabska ulica 10,
vložil 58.000 SIT, Šušteršič Lidija, Gornja Rad-
gona, Porabska ulica 10, vložila 8,114.000
SIT, Pejnovič Milena, Murska Sobota, Rožno
naselje 23, vložila 230.000 SIT, Slavinec Ga-
rijela, Murska Sobota, Klavniška ulica 15, vlo-
žila 674.000 SIT, Šiftar Matej, Murska Sobo-
ta, Černelavci, Črtomirova 10, vložil 58.000
SIT, Hanžekovič Šiftar Majda, Murska Sobo-
ta, Černelavci, Črtomirova 10, vložila 204.000
SIT, Miholič Metka, Murska Sobota, Ulica Šte-
fana Kovača 25, vložila 116.000 SIT, Časar
Margareta, Puconci, Gorica 38, vložila
6,368.000 SIT, Kuhar Bojan, Puconci 173a,
vložil 510.000 SIT, Puniša Šaranović, Ljublja-
na, Herbersteinova 14, vložil 1,206.000 SIT,
Šarić Goranka, Nedelišče, Sajmište 19, vloži-
la 50.000 SIT, Kolarič Marija, Murska Sobo-
ta, Ulica Staneta Rozmana 2, vložila 230.000
SIT, Bezjak Branko, Murska Sobota, Naselje
Jožeta Kerenčiča 36, vložil 174.000 SIT, Ga-
jić Otilija, Murska Sobota, Naselje Jožeta Ke-
renčiča 36, vložila 232.000 SIT, Gajić Milo-
van, Murska Sobota, Naselje Jožeta Kerenči-
ča 36, vložil 232.000 SIT, Pfeifer Vladimir,
Murska Sobota, Prežihova ulica 2, vložil
7,123.000 SIT, Miholič Primož, Murska So-
bota, Ulica Štefana Kovača 25, vložil 232.000
SIT, Rogan Cvetka, Murska Sobota, Mikloši-
čeva ulica 15, vložila 534.000 SIT, Grof He-
lena, Murska Sobota, Ulica Slave Klavore 12,
vložila 232.000 SIT, Perš Janez, Murska So-
bota, Sončna ulica 26, vložil 1,204.000 SIT,

Miholič Vera, Murska Sobota, Ulica Štefana
Kovača 25, vložila 1,804.000 SIT, Miholič
Evgen, Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača
25, vložil 232.000 SIT, Koter Katarina, Len-
dava, Kot 15, vložila 232.000 SIT, Lanščak
Franc, Murska Sobota, Cankarjeva ulica 99,
vložil 606.000 SIT, Lukač Simon, Murska So-
bota, Krog, Murska ulica 69, vložil 56.000
SIT, Benko Erika, Murska Sobota, Prežihova
ulica 7, vložila 174.000 SIT, Korpič Koloman,
Murska Sobota, Juša Kramarja 17, vložil
464.000 SIT, Klement Julijana ml., Martjanci,
Martjanci 92, vložila 146.000 SIT, Klement
Julijana st., Martjanci, Martjanci 92, vložila
1,812.000 SIT, Pejnovič Edita, Murska So-
bota, Černelavci, Črtomirova ulica 7, vložila
172.000 SIT, Klement Štefan, Martjanci,
Martjanci 6, vložil 116.000 SIT, Marič Ludvik,
Murska Sobota, Cvetkova ulica 22, vložil
34,062.000 SIT, Kolarič Franc, Murska So-
bota, Polje 12, vložil 332.000 SIT, Milanović
Nedjeljko, Murska Sobota, Vrbišče 11, vložil
174.000 SIT, Djordjević Nebojša, Beograd,
Bulever revolucije 130, vložil 70.000 SIT, Lov-
šin Frančiška, Ljubljana, Metoda Mikuža 4,
vložila 88.000 SIT, Lovšin Dušan, Ljubljana,
Metoda Mikuža 4, vložil 558.000 SIT, Bezjak
Meri, Murska Sobota, Naselje Jožeta Keren-
čiča 36, vložila 1,058.000 SIT, Bezjak Črt,
Murska Sobota, Naselje Jožeta Kerenčiča 36,
vložil 58.000 SIT, Bertalanič Milan, Murska
Sobota, Ulica Vinka Megle 12, vložil 396.000
SIT, Bertalanič Tadej, Murska Sobota, Ulica
Vinka Megle 12, vložil 58.000 SIT, Šiftar Vi-
ljem, Murska Sobota, Černelavci, Črtomirova
10, vložil 406.000 SIT, Šiftar Maja, Murska
Sobota, Černelavci, Črtomirova 10, vložila
58.000 SIT, Benko Branko, Murska Sobota,
Prežihova ulica 7, vložil 3,422.000 SIT, Ben-
ko Dašo, Murska Sobota, Prežihova ulica 7,
vložil 58.000 SIT, Benko Sašo, Murska So-
bota, Prežihova ulica 7, vložil 58.000 SIT,
Šnurer Vinko, Tišina, Gradišče 37a, vložil
23,852.000 SIT, Šnurer Mateja, Tišina, Gra-
dišče 37a, vložila 58.000 SIT, Šnurer Aleš,
Tišina, Gradišče 37a, vložila 56.000 SIT, No-
vak Igor, Maribor, Plečnikova ulica 7, vložil
348.000 SIT, Novak Luka, Maribor, Rosino-
va ulica 12, vložil 56.000 SIT, Novak Nuša,
Maribor, Rosinova ulica 12, vložila 56.000
SIT, Lukač Ela, Murska Sobota, Krog, Mur-
ska ulica 96, vložila 840.000 SIT, Domitrica
Pavel, Ljubljana, Rašiška ulica 11, vložil
406.000 SIT, Kerčmar Boštjan, Martjanci, Se-
beborci 26a, vložil 58.000 SIT, Flisar Dragi-
ca, Murska Sobota, Černelavci, Liškova 48,
vložila 204.000 SIT, Temlin Tomaž, Martjan-
ci, Krnci 28, vložil 116.000 SIT, Lukač Jožef,
Murska Sobota, Krog, Murska ulica 96, vložil
232.000 SIT, Gomboc Emilija, Murska Sobo-
ta, Slomškova ulica 66, vložila 232.000 SIT,
Sever Nataša, Murska Sobota, Ulica Staneta
Rozmana 8, vložila 56.000 SIT, Hegeduš Ire-
na, Murska Sobota, Krog, Plečnikova ulica
19, vložila 674.000 SIT, Sočič Sandra, Mur-
ska Sobota, Vrazova 11, vložila 56.000 SIT,
Ciman Bojan, Murska Sobota, Bakovci, Mali
Bakovci 74, vložil 174.000 SIT, Bertalanič
Zora, Tišina, Murski Črnci 51b, vložila
700.000 SIT, Barbarič Franc, Puconci, Pola-
na 37, vložil 232.000 SIT, Temlin Olga, Mart-
janci 45a, vložila 432.000 SIT, Mikola Anica,
Murska Sobota, Černelavci, Lendavska ulica
13, vložila 1,168.000 SIT, Lepoša Karel, Mur-
ska Sobota, Černelavci, Slovenska ulica 25,
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vložil 174.000 SIT, Fujs Jožefa, Mačkovci
12, vložila 290.000 SIT, Fujs Štefan, Mač-
kovci 12, vložil 290.000 SIT, Kovač Drago,
Murska Sobota, Lendavska ulica 45b, vložil
174.000 SIT, Puhan Anica, Bogojina 10b,
vložila 348.000 SIT, Žižek Peter, Beltinci,
Gančani 41a, vložil 406.000 SIT, Andrejek
Zlatica, Martjanci, Sebeborci 101, vložila
232.000 SIT, Andrejek Jožef, Martjanci, Se-
beborci 101, vložil 230.000 SIT, Pintarič Go-
ran, Martjanci 91a, vložil 58.000 SIT, Drvarič
Gabrijela, Puconci, Gorica 29, vložila
3,950.000 SIT, Sukič Terezija, Šalovci, Do-
lenci 34, vložila 232.000 SIT, Sukič Jožef,
Šalovci, Dolenci 34, vložil 232.000 SIT, Rit-
lop Silvestra, Murska Sobota, Partizanska uli-
ca 8, vložila 390.000 SIT, Ouček Karel, Mur-
ska Sobota, Partizanska ulica 52, vložil
232.000 SIT, Ouček Olga, Murska Sobota,
Partizanska ulica 52, vložila 230.000 SIT, Ko-
vač Terezija, Murska Sobota, Lendavska ulica
45b, vložila 348.000 SIT, Kovač Ela, Murska
Sobota, Lendavska ulica 45b, vložila 56.000
SIT, Benko Stanislava, Rogašovci, Serdica
120, vložila 326.000 SIT, Benko Tomaž, Ro-
gašovci, Serdica 120, vložil 58.000 SIT, Le-
poša Irena, Murska Sobota, Černelavci, Slo-
venska ulica 25, vložila 804.000 SIT, Andre-
jek Majda, Martjanci, Sebeborci 101, vložila
704.000 SIT, Andrejek Mitja, Martjanci, Se-
beborci 101, vložil 56.000 SIT, Ciman Tanja,
Murska Sobota, Bakovci, Mali Bakovci 74,
vložila 458.000 SIT, Geder Bernardka, Roga-
šovci, Pertoča 39a, vložila 384.000 SIT, Ge-
der Tanja, Rogašovci, Pertoča 39a, vložila
58.000 SIT, Vratar Bernarda, Martjanci, Nor-
šinci 52, vložila 326.000 SIT, Vratar Damjan,
Martjanci, Noršinci 52, vložil 56.000 SIT, Pin-
tarič Vilma, Martjanci 91a, vložila 418.000
SIT, Pintarič Miha, Martjanci 91a, vložil
58.000 SIT, Kerčmar Jožefa, Martjanci, Se-
beborci 26a, vložila 1,046.000 SIT, Kumin
Štefan, Murska Sobota, Černelavci, Lendav-
ska ulica 9, vložil 232.000 SIT, Kuštrin Mari-
ja, Črenšovci, Gornja Bistrica 78a, vložila
442.000 SIT, Hack Jože, Dobrovnik 210,
vložil 56.000 SIT, Temlin Štefan, Murska So-
bota, Kroška ulica 25, vložil 202.000 SIT,
Temlin Dragica, Murska Sobota, Kroška ulica
25, vložila 384.000 SIT, Šubic Barbara, Vrh-
nika, Vrtnarija 1b, vložila 36.000 SIT, Vlaj Ti-
na, Puconci 29, vložila 56.000 SIT, Puškarič
Antun, Murska Sobota, Stara ulica 1, vložil
512.000 SIT, Kumin Vlado, Murska Sobota,
Černelavci, Lendavska ulica 9, vložil 360.000
SIT, Vlaj Mirko, Puconci 29, vložil 28.000
SIT, Gomboc Ksenija, Murska Sobota, Mla-
dinska ulica 29, vložila 1,962.000 SIT, Pan-
ker Angela, Murska Sobota, Satahovci 15a,
vložila 174.000 SIT, Balek Milan, Ljubljana,
Linhartova cesta 42, vložil 494.000 SIT, No-
vak Ludvik, Puconci 205, vložil 1,190.000
SIT, Šiftar Olga, Murska Sobota, Naselje Ljud-
ske pravice 21, vložila 546.000 SIT, Novak
Simona, Puconci 205, vložila 116.000 SIT,
Šooš Ludvik, Murska Sobota, Ulica Štefana
Kuzmiča 26, vložil 464.000 SIT, Šooš Zlatka,
Murska Sobota, Ulica Štefana Kuzmiča 26,
vložila 232.000 SIT, Balek Ljubica, Ljubljana,
Linhartova cesta 42, vložila 232.000 SIT,
Hack Marija, Dobrovnik 210, vložila 384.000
SIT, Hack Dejan, Dobrovnik 210, vložil
58.000 SIT, Milanović Ana, Murska Sobota,
Vrbišče 11, vložila 1,752.000 SIT, Milanović
Laura, Murska Sobota, Vrbišče 11, vložila

56.000 SIT, Milanović Rok, Murska Sobota,
Vrbišče 11, vložil 56.000 SIT, Panker Jože,
Murska Sobota, Satahovci 15a, vložil
882.000 SIT, Panker Metka, Murska Sobota,
Satahovci 15a, vložila 56.000 SIT, Panker
Boštjan, Murska Sobota, Satahovci 15a, vlo-
žil 56.000 SIT, Zupančič Marjeta, Ljubljana,
Parmska 19, vložila 70.000 SIT, Šnurer Mari-
ja, Tišina, Gradišče 37a, vložila 174.000 SIT,
Makovec Marta, Murska Sobota, Ciril Meto-
dova ulica 17, vložila 406.000 SIT, Horvat
Elizabeta, Dobrovnik 193, vložila 812.000
SIT, Žilavec Marta, Tišina, Vanča vas 2d, vloži-
la 400.000 SIT, Husar Rudolf, Tišina, Vanča
vas 9, vložil 232.000 SIT, Bojnec Jožef, Len-
dava, Rudarska ulica 29a, vložil 230.000 SIT,
Bojnec Marija, Lendava, Rudarska ulica 29,
vložila 232.000 SIT, Vurcer Branko, Murska
Sobota, Bakovci, Cvetna ulica 5, vložil
146.000 SIT, Gonc Elizabeta, Dobrovnik
193, vložila 204.000 SIT, Banko Zdenka,
Murska Sobota, Miklošičeva ulica 89, vložila
1,132.000 SIT, Banko Karmen, Murska So-
bota, Miklošičeva ulica 89, vložila 58.000 SIT,
Pintarič Gabrijela, Tišina, Murski Črnci 37,
vložila 384.000 SIT, Pintarič Nina, Tišina, Mur-
ski Črnci 37, vložila 58.000 SIT, Vurcer Ga-
brijela, Murska Sobota, Bakovci, Cvetna ulica
5, vložila 326.000 SIT, Vurcer Grega, Murska
Sobota, Bakovci, Cvetna ulica 5, vložil 56.000
SIT, Bojnec Vladimir, Murska Sobota, Vrazo-
va ulica 9a, vložil 410.000 SIT, Bojnec Samo,
Murska Sobota, Vrazova ulica 9a, vložil
58.000 SIT, Bojnec Sara, Murska Sobota,
Vrazova ulica 9a, vložila 56.000 SIT, Cer In-
grid, Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana
8, vložila 114.000 SIT, Kolarič Ivan, Murska
Sobota, Ulica Staneta Rozmana 2, vložil
476.000 SIT, Horvat Oto, Murska Sobota,
Nemčavci 2c, vložil 232.000 SIT, Bertalanič
Jožef, Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača
36, vložil 64.000 SIT, Babič Marija, Veržej,
Prvomajska ulica 24, vložila 232.000 SIT,
Stanjko Vesna, Ljutomer, Kidričeva ulica 23,
vložila 346.000 SIT, Sočič Majda, Murska
Sobota, Vrazova 11, vložila 672.000 SIT, Ba-
bič Edita, Murska Sobota, Ulica Staneta Roz-
mana 2, vložila 546.000 SIT, Cer Marija, Mur-
ska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 8, vložila
496.000 SIT, Bencak Milan, Murska Sobota,
Bakovci, Kroška ulica 12, vložil 712.000 SIT,
Horvat Cvetka, Murska Sobota, Nemčavci 2c,
vložila 400.000 SIT, Cigut Natalija, Murska
Sobota, Nemčavci 2c, vložila 58.000 SIT,
Vild Jasna, Murska Sobota, Prešernova ulica
12, vložila 1,070.000 SIT, Časar Zala, Mur-
ska Sobota, Prešernova ulica 12, vložila
58.000 SIT, Jaušovec Radovan, Murska So-
bota, Prešernova 12, vložil 58.000 SIT, Bašić
Slobodan, Beograd, Dubrovačka 6a, vložil
36.000 SIT, Pejnovič Darko, Murska Sobota,
Černelavci, Črtomirova ulica 7, vložil
38,250.000 SIT, Pejnovič Luka, Murska So-
bota, Černelavci, Črtomirova ulica 7, vložil
58.000 SIT, Flisar Stanislav, Murska Sobota,
Černelavci, Liškova ulica 48, vložil
11,886.000 SIT, Flisar Mateja, Murska So-
bota, Černelavci, Liškova ulica 48, vložila
58.000 SIT, Lipič Irena, Moravske Toplice,
Na bregu 17, vložila 1,800.000 SIT, Vlaj Mar-
ta, Puconci 29, vložila 1,532.000 SIT, Za-
kovšček Jožef, Ljutomer, Stročja vas 86, vlo-
žil 1,126.000 SIT, Lepoša Tomaž, Murska
Sobota, Černelavci, Slovenska ulica 25, vložil
58.000 SIT, Ciman Tamara, Murska Sobota,

Bakovci, Mali Bakovci 74, vložila 58.000 SIT,
Kerčmar Iztok, Martjanci, Sebeborci 26a, vlo-
žil 58.000 SIT, Kerčmar Petra, Martjanci, Se-
beborci 26a, vložila 58.000 SIT – vstopili
15. 7. 1998, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pejnovič Darko, imenovan 15. 7.
1998, zastopa družbo samostojno, posa-
mično in brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Marič Ludvik,
Lipič Irena in Flisar Stanislav, vstopili 15. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 31. 8. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravilo motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 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; 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 gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 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; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
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na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 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 Dejav-
nost cvetličarn; 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; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 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; 7481
Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-

stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 74.120
Računovodske, knjigovodske, revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje, družba ne
opravlja revizijske dejavnosti; pod šifro
74.140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje, pa ne arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v
31. členu statuta z dne 15. 7. 1998, da
ima za dobo 5 let za 97,263.000 SIT odo-
brenega kapitala.

Rg-209701
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00353 z dne 18. 8.
1998 pri subjektu vpisa SOBOTA-CENTER,
Investicijsko podjetje, d.o.o., sedež: Kar-
doševa ulica 2, 9000 Murska Sobota,
pod vložno št. 1/02319/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka in prečiščeno besedilo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št. 1214942
Ustanoviteljica: Sklad stavbnih zemljišč

Mestne občine Murska Sobota, izstop
31. 12. 1997; Mestna občina Murska So-
bota, Murska Sobota, Kardoševa 2, vstop
31. 12. 1997, vložek 3,000.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

NOVA GORICA

Rg-203320
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00224 z dne 10. 3. 1998
pri subjektu vpisa TRIGEL, Proizvodnja ži-
vil in trgovina, d.o.o., Kobarid, sedež: Kri-
lanova 10, 5222 Kobarid, pod vložno
št. 1/03074/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5762944
Dejavnost, vpisana 10. 3. 1998: 4521

Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov.

Rg-203322
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00226 z dne 10. 3. 1998
pri subjektu vpisa FUTURSLO, Uvoz izvoz,
d.o.o., sedež: Krilanova 10, 5222 Koba-
rid, pod vložno št. 1/03331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5821916
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Ivančič Arno, razrešen 23. 2. 1998;
prokuristka Vitežnik Ksenija, Nova Gorica,
Delpinova 14, imenovana 24. 2. 1998.

Rg-203326
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00208 z dne 2. 3. 1998 pri
subjektu vpisa BUUL, Inženiring in trgovi-
na v industriji, d.o.o., Kobarid, sedež: Kri-
lanova 10, 5222 Kobarid, pod vložno
št. 1/02964/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5763819
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Ivančič Arno, razrešen 9. 2. 1998;
prokurist Ukmar Igor, Nova Gorica, Kidriče-
va 34c, imenovan 10. 2. 1998.

Rg-203340
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00151 z dne 6. 3. 1998
pod št. vložka 1/03784/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev gospodar-
sko interesnega združenja s temile podatki:

Matična št.: 1270451
Firma: PDP, Gospodarsko interesno

združenje na področju geomatike
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kidriče-

va 9a
Ustanovitelji: DIGI DATA, Podjetje za ra-

ziskovalno dejavnost, izobraževanje, stori-
tve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Opekar-
ska 11, PARS, d.o.o., podjetje za geodezi-
jo in prostorsko informatiko, Idrija, Mestni
trg 2, in PROJEKT Nova Gorica, Podjetje
za inženiring, urbanizem in geodezijo, d.d.,
Nova Gorica, Kidričeva 9a, vstopili 28. 1.
1998, odgovornost:  odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jereb Viktor, Branik 71, imenovan
28. 1. 1998, kot predsednik sprejema od-
ločitve in sklepa posle, s katerimi združenje
prevzema obveznosti le do vrednosti ali po-
godbenega zneska vsakokratne tolarske
protivrednosti zneska 2.000 DEM, obraču-
nane po srednjem tečaju Banke Slovenije.
Za višje obveznosti je potrebno predhodno
soglasje skupščine združenja.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1998: 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 9111 Dejavnost poslovnih in deloda-
jalskih združenj; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj.

Rg-203343
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00211 z dne 11. 3. 1998 pri
subjektu vpisa FONDAN, Proizvodnja, trgo-
vina, storitve, gostinstvo, d.o.o., Bevkova
9, Vipava, sedež: Bevkova 9, 5271 Vipa-
va, pod vložno št. 1/02991/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5746019
Firma: BRATINA VP, Proizvodnja, trgo-

vina, storitve, gostinstvo, d.o.o., Vipava
Skrajšana firma: BRATINA VP, d.o.o.,

Vipava
Sedež: 5271 Vipava, Gradiška c. 7.

Rg-203353
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00238 z dne 19. 3. 1998
pri subjektu vpisa OSHO, Svetovanje in
marketing, d.o.o., Krilanova 10, Koba-
rid, sedež: Krilanova 10, 5222 Kobarid,
pod vložno št. 1/03316/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5820979
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Ivančič Arno, razrešen 23. 2. 1998;
prokuristka Vitežnik Ksenija, Nova Gorica,
Delpinova 14, imenovana 24. 2. 1998.
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Rg-203359
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00237 z dne 20. 3. 1998
pri subjektu vpisa VEN.TO., Strojni inženi-
ring, d.o.o., sedež: Krilanova 10, 5222
Kobarid, pod vložno št. 1/03315/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5820910
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Ivančič Arno, razrešen 9. 2. 1998;
prokurist Ukmar Igor, Nova Gorica, Kidriče-
va 34, imenovan 10. 2. 1998.

Rg-204266
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00285 z dne 9. 4. 1998
pri subjektu vpisa NOVA TECNIC, Indu-
strijsko-tehnično oblikovanje, d.o.o., Ko-
barid, sedež: Krilanova 10, Kobarid, pod
vložno št. 1/02310/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5601797
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Ivančič Arno in direktor Verardo Sisto,
razrešena 23. 2. 1998; prokuristka Vitež-
nik Ksenija, Nova Gorica, Delpinova 14, in
direktor Fabbro Luigi, Udine, Via Viuzza An-
goris 2, ki zastopa družbo brez omejitev,
imenovana 24. 2. 1998.

Rg-205585
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00340 z dne 29. 5. 1998
pri subjektu vpisa REN.KO, Gradbeništvo,
obrt in trgovina, d.o.o., sedež: Žigoni 8,
5292 Renče, pod vložno št. 1/03011/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5748127
Sedež: 5250 Solkan, IX. korpus 116
Osnovni kapital: 3,015.000 SIT
Ustanovitelj: Pahor Miran, Renče, Žigo-

ni 8, vstop 20. 12. 1994, vložek 3,015.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-206953
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02428 z dne 24. 6. 1998
pri subjektu vpisa APOLON, d.o.o., pro-
izvodnja in trgovina, Bilje 24, sedež: Bi-
lje 24, 5292 Renče, pod vložno
št. 1/01577/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, vstop družbenika, spre-
membo zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5472407
Firma: APOLON-ŠULIGOJ IN OSTALI,

d.n.o., Proizvodnja in trgovina
Skrajšana firma: APOLON-ŠULIGOJ in

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

odgovornsotjo
Ustanovitelja: Šuligoj Miran, Renče, Bi-

lje 24, vstop 26. 12. 1990, vložek 1.900
SIT, in Oman Peter, Nova Gorica, Cankarje-
va 20, vstop 27. 12. 1994, vložek 100 SIT
– odgovornost:  odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šuli-
goj Miran, razrešen 27. 12. 1994 kot di-

rektor in imenovan za družbenika, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in družbenik Oman
Peter, imenovan 27. 12. 1994, ki je izvzet
od zastopanja.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 15811
Dejavnost pekarn; 1585 Proizvodnja teste-
nin; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 4531
Električne inštalacije; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-208643
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00474 z dne 7. 7. 1998 pri
subjektu vpisa GORIŠKE OPEKARNE, d.d.,
sedež: Merljaki št. 7, 5292 Renče, pod vlož-
no št. 1/00488/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev zapisnika skupščine
in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5095085
Sprememba statuta z dne 30. 6. 1998.

Rg-208651
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00479 z dne 14. 7. 1998
pri subjektu vpisa TRGOVSKO PODJETJE,
d.o.o., Lokavec, sedež: Lokavec 3a, 5270
Ajdovščina, pod vložno št. 1/01833/00
vpisalo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala, spremembo sedeža
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5519888
Sedež: 5270 Ajdovščina, Lokavec 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Dejavnost, vpisana 14. 7. 1998: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih mate-
rialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 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; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
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5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-208671
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00248 z dne 21. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ZDRUŽENA CESTNA POD-
JETJA SLOVENIJE, Cestno podjetje Nova
Gorica, p.o., sedež: Prvomajska 52, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00013/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme in skraj-
šane firme, kapital, spremembo ustanovite-
ljev, dejavnosti, pooblastil zastopnice , NS in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5143497
Firma: CESTNO PODJETJE NOVA

GORICA, Družba za vzdrževanje in grad-
njo cest, d.d.

Skrajšana firma: CP NOVA GORICA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 535,560.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninske-

ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Du-
najska 56, vložil 51,435.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vložil 28,977.000 SIT, Slovenska razvojna
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
57,953.000 SIT, udeleženci interne razdeli-

tve, vložili 54,308.000 SIT, udeleženci notra-
njega odkupa, vložili 97,092.000 SIT, Re-
publika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20,
vložila 209,350.000 SIT, Občina Nova Gori-
ca, Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, vložila
16,067.000 SIT, Občina Ajdovščina, Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6a, vložila 3,776.000
SIT, Občina Tolmin, Tolmin, Ulica padlih bor-
cev 18, vložila 8,033.000 SIT, in Občina Idri-
ja, Idrija, Mestni trg 1, vložila 8,569.000 SIT –
vstopili 26. 11. 1997, odgovornost: ne  od-
govarjajo; Izvršni svet Slovenije, izstopil
26. 11. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Baskar Tovornik Nevenka, Nova
Gorica, Gradnikove brigade 29, ki od
26. 11. 1997 kot direktorica začasne upra-
ve zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Miška Dušan,
Lavriša Roman, Lovrič Milan, Mužič Franc,
Krapež Izidor in Stubelj Viktor, vstopili
26. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1998: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2664 Pro-
izvodnja malte; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje či-
stilnih naprav; 90005 Druge storitve javne hi-
giene.

Vpis lastninskega preoblikovanja na podla-
gi odločbe Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo št. LP 01413/01242-1998/SD
z dne 20. 2. 1998.

Rg-208694
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00506 z dne 20. 8. 1998
pri subjektu vpisa NOVA TECNIC, Indu-
strijsko-tehnično oblikovanje, d.o.o., Ko-
barid, sedež: Krilanova 10, 5222 Koba-
rid, pod vložno št. 1/02310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5601797
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Fabbro Luigi, razrešen 1. 6. 1998;

direktor Stefanutti Rolando, Udine, Bindo
Chiurgo 8, imenovan 1. 6. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-208696
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00454 z dne 20. 8.
1998 pri subjektu vpisa EUROKABEL,
Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Kanal,
sedež: Lig 17, 5213 Kanal, pod vložno
št. 1/02615/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vstop in izstop družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5856248
Ustanovitelj: REALCABLE S.R.L., izstop

18. 6. 1998; Ipavec Miran, Kanal, Kolodvor-
ska 15, vstop 18. 6. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-208698
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00508 z dne 21. 8. 1998
pri subjektu vpisa AVRIGO, Družba za av-
tobusni promet in turizem, d.d., Nova
Gorica, sedež: Kidričeva 20, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/00647/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5143373
Dejavnost, vpisana 21. 8. 1998: 0141

Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6220
Izredni zračni promet; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-208701
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00547 z dne 21. 8. 1998
pri subjektu vpisa DIGIS, Distribucija go-
spodinjskih in industrijskih strojev, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Vetrišče 8, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/03347/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5827515
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Podgornik David, razrešen 31. 7.
1998; direktor Makovec Roland, Nova Go-
rica, Gradnikove brigade 11, imenovan
1. 8. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-208709
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00468 z dne 20. 8. 1998
pri subjektu vpisa DOR, Proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Vojkova 45, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03607/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
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Matična št.: 5947197
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Markič Jožef, razrešen 1. 7. 1998;
direktor Markič Aleš, Solkan, Milojke Štru-
kelj 70a, imenovan 1. 7. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-209953
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00561 z dne 3. 9. 1998
pri subjektu vpisa TERMONOVA, Gradbe-
ne instalacije, Nova Gorica, d.o.o., se-
dež: Erjavčeva 17, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/01495/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, povečanje kapitala in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5465842
Firma: M-STIS, Gradbene instalacije,

d.o.o.
Skrajšana firma: M-STIS, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,304.000 SIT
Ustanovitelj: Zoroja Marko, Nova Gorica,

Erjavčeva 17, vstop 5. 8. 1992, vložek
2,304.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1998: 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stro-
ji; 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; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-209954
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00635 z dne 4. 9. 1998
pri subjektu vpisa MASTER, Inženiring,
maketing, trgovina, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Ul. XXX. divizije 32, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/02086/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5582199
Sedež: 5000 Nova Gorica, Ulica

Gradnikove brigade 53
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelja: Križaj Dunja, vstopila

21. 1. 1992, in Križaj Stojan, vstopil 20. 5.
1994, oba iz Nove Gorice, Ul. XXX. divizije
32, vložila po 1,054.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 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; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-209955
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00414 z dne 8. 9. 1998
pri subjektu vpisa MPG, živinorejska za-
druga z.o.o., Nova Gorica, sedež: Pa-
novška 1, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02501/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov s temile podatki:

Matična št.: 5617464
Osnovni kapital: 610.000 SIT
Ustanovitelji: Ličen Jožef, Črniče, Goja-

če 12, vstopil 2. 3. 1994; Lokar Miran, Aj-
dovščina, Lokavec 1c, vstopil 19. 3. 1998,
Stibilj Simon, Ajdovščina, Ustje 46, vstopil
26. 3. 1998, in Boldirev Mira, Pragersko,
Spodnja Polskava 105, vstopila
23. 7. 1993 – vložili po 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo; Lokar Stanko, iz-
stopil 19. 3. 1998, Boldirev Vladimir, izsto-
pil 23. 7. 1993, Stibilj Ivan, izstopil 26. 3.
1998, Čuk Jožef, izstopil 26. 3. 1998, Bra-
tina Dušan, izstopil 19. 4. 1998, in Grego-
rič Severin, izstopil 19. 4. 1998.

Rg-209956
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00504 z dne 9. 9. 1998
pri subjektu vpisa ZIP INŽENIRING, Inže-
niring, zastopanje in posredovanje,
d.o.o., Tolmin, sedež: Borjana 13a, 5223
Breginj, pod vložno št. 1/01317/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljice in osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5432677
Ustanoviteljica: Peršin Nevenka, izstop

24. 6. 1998; Peršin Nataša, Breginj, Borja-
na 13a, vstop 24. 6. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Peršin Nevenka, razrešena 1. 7.
1998; direktorica Peršin Nataša, imenovana
1. 7. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-209957
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00647 z dne 9. 9. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI, se-
dež: Most na Soči 18a, 5216 Most na
Soči, pod vložno št. 1/00075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5089506
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jarc Jožica, razrešena 31. 8.
1998; ravnatelj Loncner Branko, Most na
Soči 24c, imenovan 1. 9. 1998, zastopa
šolo brez omejitev.

Rg-209958
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00550 z dne 10. 9. 1998
pri subjektu vpisa STAVANJA, Popravilo
vozil in trgovina, d.o.o., Idrija pri Bači,
sedež: Idrija pri Bači 61, 5216 Most na
Soči, pod vložno št. 1/00958/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5381410
Firma: STAVANJA, Popravilo vozil in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: STAVANJA, d.o.o.
Sedež: 5220 Tolmin, Na logu 1.

Rg-209959
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00529 z dne 10. 9. 1998
pri subjektu vpisa ETA CERKNO, d.o.o.,
Tovarna elektrotermičnih aparatov, se-
dež: Platiševa 39, 5282 Cerkno, pod
vložno št. 1/02666/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5677475
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1998: 2751

Litje železa; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 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, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
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radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7230 Obdelava podatkov; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje.

Rg-209961
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00526 z dne 11. 9. 1998
pri subjektu vpisa EPI-PACK, Consulting,
oprema in materiali za pakiranje, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Vipavska 68, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01468/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5453631
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 28110

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28520 Splošna mehanična dela;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 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; 50301 Tr-
govina 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 tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, to-
bačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 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 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na de-
belo 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 Trgovina na debelo s sladkorjem, čoko-

lado, sladkornimi 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, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, 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 debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina 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 industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, 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 spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge 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 pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6010 Železniški promet; 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet na
rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, jeze-
rih, prekopih; 6210 Zračni promet na rednih
linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6411 Javne pošt-
ne storitve; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil 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.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 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; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
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Rg-209964
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00605 z dne 11. 9. 1998
pod št. vložka 1/03844/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1323717
Firma: MARISOL, Družba za razvoj,

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Delpinova

14b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Šumah Helena, Nova

Gorica, Kidričeva 55, vstop 19. 8. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Šumah Helena, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Bizjak Marta,
Nova Gorica, Delpinova 14, imenovani
19. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 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; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-209964a
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00675 z dne 22. 9. 1998
pri subjektu vpisa MARISOL, Družba za
razvoj, d.o.o., sedež: Delpinova 14b,
5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03844/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravo sklepa opr. št. Srg
605/98 z dne 11. 9. 1998 z vpisom pravil-
nega kraja ustanoviteljice s temile podatki:

Matična št.: 1323717
Ustanoviteljica: Šumah Helena, Velenje,

Kidričeva 55, vstop 19. 8. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šumah Helena, imenovana 19. 8.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-209965
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00644 z dne 15. 9. 1998
pod št. vložka 1/03846/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1318462
Firma: RONIKOP, Trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Goriška 56
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelja: Hrobat Robert, Vipava, Ta-
bor 13, in Bajc Niko, Ajdovščina, Gradišče
44, vstopila 3. 9. 1998, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hrobat Robert, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Bajc Niko, ime-
novana 3. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 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; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 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; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 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; 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
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na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6720 Po-
možne dejavnosti v zavarovalništvu in pokoj-
ninskih skladih; 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; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe.

Rg-209966
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00649 z dne 15. 9. 1998
pri subjektu vpisa STAVANJA, Popravilo vo-
zil in trgovina, d.o.o., sedež: Na logu 1,
5220 Tolmin, pod vložno št. 1/00958/00
vpisalo v sodni register tega sodišča popra-
vo sklepa opr. št. Srg 550/98 z dne 10. 9.
1998 z vpisom dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5381410
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 6603

Druga zavarovanja, razen življenjskega.

Rg-209967
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00554 z dne 15. 9. 1998
pri subjektu vpisa KITTEX, Podjetje za tr-
govino in posredovanje v prometu bla-
ga in storitev, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Cankarjeva 14, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/02407/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5680964
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 2030

Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi 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 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna

vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 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 gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-

me; 71402 Dejavnost videotek; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-209968
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00031 z dne 16. 9. 1998
pri subjektu vpisa SMART, Industrija, fi-
nance, investicije, Vrtojba, d.o.o., sedež:
MMP Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gori-
ci, pod vložno št. 1/02089/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča izstop družbeni-
ka in spremembo poslovnega deleža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5564131
Ustanovitelja: Bizjak Bruno, Nova Gori-

ca, Gortanova 35, in Jazbec Peter, Šempe-
ter pri Gorici, Na pristavi 18, vstopila
29. 1. 1992, vložila po 2,250.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata; Vetrih Ivan, iz-
stopil 29. 12. 1997.

Rg-209970
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00519 z dne 16. 9. 1998
pod št. vložka 1/03847/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1317458
Firma: LA BATTUTA, Trgovina z meša-

nim blagom, d.o.o.
Skrajšana firma: LA BATTUTA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, IX. Korpu-

sa 89, Solkan
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Vettese Roberto, Farra

d’Isonzo (Italija), Via Della Tesa 21, vložil
1,890.000 SIT, in Sfiligoj Viljem, Savogna
d’Isonzo, Via Zanetti 7, vložil 210.000 SIT –
vstopila 8. 7. 1998, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vettese Roberto, ki zastopa družbo
brez omejitev, in Lipicer Tomaž, Šempas
65b, ki zastopa družbo brez omejitev kot
namestnik direktorja, imenovana 8. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 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; 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;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
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kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi 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 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, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgo-
vina 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, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina 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 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z 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
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-209972
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00467 z dne 16. 9. 1998
pri subjektu vpisa ŠTURM, Trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Vrtojbenska 71, Šempeter
pri Gorici, sedež: Vrtojbenska 71, 5290
Šempeter pri Gorici, pod vložno
št. 1/01897/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev akta in kapitala z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo družbenikov in njihovih poslovnih dele-
žev ter spremembo oseb, pooblaščenih za
zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5530792
Ustanovitelji: Šturm Igor, Nova Gorica,

Cankarjeva 11, vstop 10. 11. 1991, vložek
3,590.100 SIT, Šturm Robert, Nova Gorica,
Cankarjeva 11, vstop 15. 3. 1992, vložek
3,582.900 SIT, in Šturm Višnar Erika, Ljub-
ljana, Glinškova ploščad 9, vstop 1. 4. 1997,
vložek 895.925 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjajo; Šturm Antonija, izstop 1. 4. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Šturm Antonija, Nova Gorica, Can-
karjeva 11, imenovana 26. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
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; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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 izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-209974
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00606 z dne 17. 9. 1998
pri subjektu vpisa PIRJEVEC, Predelava
lesa, d.o.o., sedež: Vrtovin 27, 5262 Čr-
niče, pod vložno št. 1/03824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vstop in izstop
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 1263676
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Ustanovitelj: Pirjevec Srečko in Pirjevec
Anita, izstopila 18. 8. 1998; BRST, d.o.o.,
Vrtovin, Črniče, Vrtovin 27, vstopil 18. 8.
1998, vložil 77,553.422 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-209975
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00592 z dne 17. 9. 1998
pri subjektu vpisa ESAL, Gradbeni mate-
riali, d.o.o., Anhovo, sedež: Vojkova 9,
5210 Anhovo, pod vložno št. 1/03764/00
vpisalo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1253344
Osnovni kapital: 226,500.000 SIT
Ustanovitelja: SALONIT ANHOVO-HOL-

DING, d.d., Anhovo, Vojkova 1, vstop 24. 12.
1997, vložek 110,985.000 SIT, in ETERNIT
AG, Niederurnen, Švica, CH-8867 Niederur-
nen, vstop 10. 3. 1998, vložek 115,515.000
SIT – odgovornost: ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 8. 1998.

Rg-209976
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00582 z dne 17. 9. 1998
pri subjektu vpisa ALPSKI TURISTIČNI
CENTER KANIN, Bovec, d.o.o., sedež:
Dvor 43, 5230 Bovec, pod vložno
št. 1/00658/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo datuma pri zastop-
niku in družbene pogodbe ter člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5098092
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Uršič Aleš, Bovec, Rupa 2, razrešen
in ponovno imenovan 27. 7. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Štrukelj Teodor,
Laharnar Boris in Berginc Klavdij, vstopili
27. 7. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 7. 1998.

Rg-209977
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00264 z dne 17. 9. 1998
pri subjektu vpisa BAZAR, Izvozno uvozna
trgovska  družba, d.o.o., Šempeter pri Go-
rici, sedež: Laze 25a, 5290 Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/00674/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5324408
Firma: EURO – COM, Izvozno uvozna

trgovska družba, d.o.o.
Skrajšana firma: EURO – COM, d.o.o.

Rg-209979
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00654 z dne 18. 9. 1998
pri subjektu vpisa LIDEXTRANS, Družba za
zunanjo in notranjo trgovino, zastopanje,
svetovanje in organizacijo, Nova Gorica,
d.o.o., sedež: Grčna 29, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/01236/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5407460

Skrajšana firma: LINDEXTRANS, Nova
Gorica, d.o.o.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1998: 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtnina-
mi; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 6022 Storitve taksistov; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7482 Pakiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-209980
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00594 z dne 21. 9. 1998
pri subjektu vpisa LAMEX, Proizvodnja in

trgovina, d.o.o., Vrtojba, sedež: Opekar-
niška 12, Vrtojba, 5290 Šempeter, pod
vložno št. 1/00693/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja s temile podatki:

Matična št.: 5337666
Ustanovitelj: Nemec Angel, izstop 1. 6.

1998; LAMEX, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Vrtojba, Šempeter pri Gorici, Opekarniška 12,
Vrtojba, vstop 1. 6. 1998, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-209982
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00607 z dne 21. 9. 1998
pri subjektu vpisa POLPRIM, Poles primar-
na, podjetje za proizvodnjo žaganega le-
sa, d.o.o., Kneža, sedež: Kneža 61a, 5216
Most na Soči, pod vložno št. 1/01594/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop in
izstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5470234
Ustanovitelj: BRST, d.o.o., Vrtovin 27, iz-

stop 18. 8. 1998; Pirjevec Srečko, Črniče,
Vrtovin 27, vstop 18. 8. 1998, vložek
13,929.866 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-209984
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00631 z dne 22. 9. 1998
pri subjektu vpisa G.T.S., Gostinstvo, trgo-
vina, storitve, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Vipavska 4, Rožna dolina, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/00766/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5347394
Ustanovitelj: Tasić Ljubomir, Nova Gori-

ca, Ulica 25. maja 3, Rožna dolina, vstop
8. 10. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Tasić Friderika, iz-
stop 24. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 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
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menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-209985
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00639 z dne 22. 9. 1998 pri
subjektu vpisa AREA CO., Trgovina-pro-
izvodnja-storitve, d.o.o., sedež: Erjavčeva
26b, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02429/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5598419
Sedež: 5000 Nova Gorica, Prvomaj-

ska 39.

Rg-209986
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00643 z dne 22. 9. 1998
pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE
KOMUNALNA ENERGETIKA, Nova Gori-
ca, d.o.o., sedež: Sedejeva 7, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/00218/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
člana nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5231787
Član nadzornega sveta: Mozetič Gojmir,

izstopil 9. 7. 1998; Gleščič Miro, vstopil
10. 7. 1998.

Rg-209987
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00636 z dne 22. 9. 1998
pri subjektu vpisa PEGASUS, šola letenja,
d.o.o., sedež: Cvetlična 54, 5290
Šempeter pri Gorici, pod vložno
št. 1/02771/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča vstop družbenikov in spremem-
bo poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5697743
Ustanovitelji: Mozetič Roland, Šempeter

pri Gorici, A. Gabrščka 24, vložil 407.100
SIT, Šalamun Franci, Šempeter pri Gorici, I.
Suliča 146, vložil 29,500 SIT, in Špacapan
Aleksander, Šempeter pri Gorici, Cvetlična
54, vložil 896.800 SIT, ki so vstopili
21. 11. 1992, ter Pavlin Marko, Šempeter
pri Gorici, Opekarniška c. 31, in Faganelj Val-
ter, Šempeter pri Gorici, Ul. 9. septembra
247, ki sta vstopila 1. 7. 1998 in vložila po
808.300 SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Rg-209988
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00637 z dne 22. 9. 1998
pri subjektu vpisa LIPA AJDOVŠČINA, To-
varna pohištva, d.d., sedež: Lokarjev dre-
vored 1, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5037751
Sprememba statuta z dne 25. 8. 1998.

Rg-209989
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00652 z dne 23. 9. 1998
pri subjektu vpisa GROSS, Proizvodno in

trgovsko podjetje, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Bratov Hvalič 3, Kromberk, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00659/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5332281
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Leban Andrej, razrešen 10. 6. 1996;
direktorica Leban Milena, Nova Gorica, Bra-
tov Hvalič 3, Kromberk, imenovana 10. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-209990
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00655 z dne 23. 9. 1998
pri subjektu vpisa JAVNI
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD, Cen-
ter za izobraževanje in usposabljanje,
Tolmin, p.o., sedež: Rutarjeva 18, 5220
Tolin, pod vložno št. 1/00109/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5055873
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mu-

nih Nikolaja, razrešena 21. 8. 1998; za-
stopnika Kenda Maja, Tolmin, Podbreg 3,
imenovana 27. 8. 1998, kot v.d. ravnatelja
zastopa zavod brez omejitev.

Rg-209991
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00657 z dne 23. 9. 1998
pri subjektu vpisa ALMAT, Obdelava kovin,
d.o.o., sedež: Mokraška vas 28, 5281
Spodnja Idrija, pod vložno št. 1/03775/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo skrajšane firme in sedeža, osnovne-
ga kapitala in osnovnih vložkov, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1274023
Skrajšana firma: ALMAT, d.o.o., Idrija
Sedež: 5280 Idrija, Vojkova ulica 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Hladnik Mateja in Hladnik

Aleš, oba iz Spodnje Idrije, Mokraška vas 26,
vstopila 30. 1. 1998, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 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 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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 9. 1998.

Rg-209992
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00660 z dne 24. 9. 1998
pri subjektu vpisa ISKRA SUNUS, d.o.o.,
Družba za izvajanje komercialnih poslov
in servisne dejavnosti Tolmin, sedež: Po-
ljubinj 93, 5220 Tolmin, pod vložno

št. 1/01708/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5515491
Firma: SUNUS TOLMIN, Družba za iz-

vajanje komercialnih poslov in servisne
dejavnosti, d.o.o.

Skrajšana firma: SUNUS TOLMIN, d.o.o.
Sedež: 5220 Tolmin, Poljubinj 89a.

Rg-209995
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00672 z dne 24. 9. 1998
pri subjektu vpisa DISGO, Export-import,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Iztokova
ul. 46, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03185/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča izstop družbenika, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5773822
Ustanovitelj: Peršolja Matjaž, Nova Gori-

ca, Iztokova 46, vstop 23. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Coseani Daniele, izstop 16. 9. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peršolja Matjaž, ki od 16. 9. 1998
zastopa družbo brez omejitev; Coseani Da-
niele, razrešen 16. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi 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 gradbe-
nega materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, 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 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; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
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5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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.

Rg-209998
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00658 z dne 24. 9. 1998
pri subjektu vpisa ISKRA AET TOLMIN,
Družba za proizvodnjo avtoelektričnih
vžigalnih sistemov in tehnične kerami-
ke, d.o.o., sedež:Poljubinj 93, 5220 Tol-
min, pod vložno št. 1/00487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme in sedeža ter izstop in
vstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5045541
Firma: AET TOLMIN, Družba za pro-

izvodnjo avtoelektričnih vžigalnih siste-
mov in tehnične keramike, d.o.o.

Skrajšana firma: AET TOLMIN, d.o.o.
Sedež: 5220 Tolmin, Poljubinj 89a
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, iz-
stop 30. 6. 1998; HOLDING HIDRIA, d.d.,
Podjetje za ustanavljanje in upravljanje
družb, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja 23,
vstop 30. 6. 1998, vložek 42,794.193,10
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-209999
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00695 z dne 25. 9. 1998
pri subjektu vpisa MARISOL, Družba za raz-
voj, d.o.o., sedež: Delpinova 14b, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03844/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1323717
Sedež: 5000 Nova Gorica, Delpino-

va 14.

Rg-210004
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00702 z dne 28. 9. 1998
pri subjektu vpisa MAGNETNI VŽIGAL-
NIKI, Družba za proizvodnjo magnetnih
vžigalnikov, d.o.o., Tolmin, sedež: Po-
ljubinj 89a, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/02540/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravo sklepa opr. št. Srg
657/98 z dne 24. 9. 1998 z vpisom pra-
vilne skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5629012
Skrajšana firma: MAGNETNI VŽIGAL-

NIKI Tolmin, d.o.o.

Rg-210005
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00698 z dne 28. 9. 1998
pri subjektu vpisa M & A VIDEOTEKA,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Gradnikove
brigade 21, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/01453/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5464366
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 2224

Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 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; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila; 9213
Kinematografska dejavnost; 9261 Obratova-
nje športnih objektov.

Rg-210006
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00570 z dne 28. 9. 1998
pri subjektu vpisa ADRIASAC, Proizvodnja
industrijskih vreč in upogljive embala-
že, d.o.o., Anhovo, sedež: Vojkova 1,
5210 Anhovo, pod vložno št. 1/02836/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izstop
družbenikov in spremembo poslovnih dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5709598
Ustanovitelj: Volpato Innocente, Volpato

Paolo, Volpato Chiara in Volpati Elisabetta,
izstopili 29. 7. 1998; NAPIAG PACKMITTEL
– INDUSTRIE GESELLSCHAFT m.b.H.,
Wien, Kelsenstr. 7, vstopil 31. 12. 1996,
vložil 624,321.822,20 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-210009
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00435 z dne 29. 9. 1998
pod št. vložka 1/03851/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos iz Okrožnega
sodišča v Kranju, spremembo firme, skraj-
šane firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5550319
Firma: GRČA, Trgovina in prevozi,

d.o.o., Gorenji Vrsnik
Skrajšana firma: GRČA, d.o.o., Gorenji

Vrsnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5281 Spodnja Idrija, Gorenji

Vrsnik 2d
Osnovni kapital: 1,548.000 SIT
Ustanovitelj: Petrič Oskar, Spodnja Idri-

ja, Gorenji Vrsnik 2d, vstop 16. 12. 1991,
vložek 1,548.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petrič Oskar, imenovan 16. 12. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod št.
reg. vložka 1/2805/00 s firmo: GRČA, tr-
govina in prevozi, d.o.o., Žiri, sedež: Jezer-
ska 50, Žiri.

Rg-210012
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00632 z dne 29. 9. 1998
pri subjektu vpisa MLINOTEST, Živilska
industrija, d.d., sedež: Tovarniška ulica
14, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00069/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5132061
Član nadzornega sveta: Kandus Franc,

vstopil 31. 7. 1998; Trošt Zorislav, izstopil
31. 7. 1998.

Rg-210013
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00697 z dne 29. 9. 1998
pri subjektu vpisa SECTOR, Družba za pro-
jektiranje in inženiring, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Ulica Klementa Juga 7,
5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02402/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5649897
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1998: 4521

Splošna gradbena dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 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; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje
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pisarniške in računalniške opreme v najem;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7310 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-210015
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00683 z dne 29. 9. 1998
pri subjektu vpisa STUDIO KOZOROG, Ar-
hitektura, oblikovanje, izdelava tehnič-
ne dokumentacije, inženiring, d.o.o., No-
va Gorica, sedež: Prvomajska 13, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01761/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

 Matična št.: 5532116
Sedež: 5250 Solkan, Med ogradami 3.

Rg-210022
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00651 z dne 30. 9. 1998
pri subjektu vpisa PALEX EUR, Obdelava
lesa in lesna industrija, d.o.o., sedež:
Kneža 61a 5216 Most na Soči, pod vlož-
no št. 1/03641/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in spremembo poslovnih deležev, razširitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5956706
Osnovni kapital: 154,145.977,50 SIT
Ustanovitelji: Polla Marino, Strembo, Via

Nazionale 53, Toscana Dario, Andalo, Via
Pagnella 2, Calcari Renato, Tiarno di Sotto,
Via per Ceri’ 1, in Bonomi Mario, Tione di
Trento, Via Roma 55, ki so vstopili 9. 7.
1996 in vložili po 7,734.665,35 SIT, ter
PALEX ITALA S.R.L., Andalo, Via Paganella
št. 2, ki je vstopil 17. 1. 1997 in vložil
123,207.316,10 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in 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; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve.

Rg-210023
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00661 z dne 30. 9. 1998
pri subjektu vpisa KMETIJSKO GOZDAR-
SKA ZADRUGA, zadruga z omejeno od-

govornostjo Idrija, sedež: Vojkova, 5280
Idrija, pod vložno št. 1/00059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšano firmo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5001676
Firma: KMETIJSKO GOZDARSKA

ZADRUGA IDRIJA, zadruga z omejeno
odgovornostjo

Skrajšana firma: KGZ Idrija, z.o.o.
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1998: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji 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; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-210025
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00507 z dne 30. 9.
1998 pri subjektu vpisa KURIVO GORI-
CA, Trgovina, d.d., Nova Gorica, sedež:
Grčna 1, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00251/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti
in predložitev čistopisa statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5025133
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1998: 5521

Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas.

Sprememba statuta z dne 26. 6. 1998.

Rg-210027
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00501 z dne 30. 9. 1998
pri subjektu vpisa ELEKTRO PRIMORSKA,
Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., sedež: Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01335/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5229839
Člani nadzornega sveta: Zagoričnik Sta-

ne, Bajec Jadran, Valenčič Dragan,
Drašček-Buda Zdenka in Rutar Zoran, izsto-
pili 29. 6. 1998; Mavri Rafael, Avbelj-Ham-
zič Jasna in Terčon Branko, vstopili 29. 6.
1998, ter Krumenaker Pavel, izstopil in po-
novno vstopil 29. 6. 1998.
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