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Rg-207570
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01129 z
dne 3. 6. 1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA
ŠOLA PIVKA, sedež: Prečna ul. 3, 6257
Pivka, pod vložno št. 1/00014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 50892120
Dejavnost, v pisana 3. 6. 1998: 5551

Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje.

Rg-207571
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01231 z
dne 26. 6. 1998 pri subjektu vpisa
SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE
KRAŠKI ZIDAR, d.d., Sežana, sedež: Ce-
sta na Lenivec 4, 6210 Sežana, pod vlož-
no št. 1/00190/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5075475
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Li-

panje Radoš, Sežana, Benčičeva 11, razre-
šen 10. 9. 1997 kot začasni glavni direktor
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Štemberger Mili-
voj in Martinčič Mirko, izstopila 30. 6. 1997;
Fabjan Stane, predsednik, izstopil in ponovno
vstopil 30. 6. 1997; Daneu Vladimir, izstopil
30. 6. 1997 in ponovno vstopil 26. 8. 1997;
Zorč Franc, namestnik predsednika, Mihovec
Branko in Kenda Srečko, vstopili 30. 6. 1997;
Terčon Vojko, vstopil 26. 8. 1997.

Rg-207576
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01444 z
dne 2. 6. 1998 pri subjektu vpisa GLASBENA
ŠOLA POSTOJNA, sedež: Ljubljanska 10,
6230 Postojna, pod vložno št. 1/00076/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljice in zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5086965
Ustanoviteljica: Skupščina občine Po-

stojna, izstop 17. 4. 1997; Občina Postoj-

na, Postojna, Ljubljanska cesta 4, vstop
17. 4. 1997, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Je-
lerčič Ivo, razrešen 18. 7. 1997; ravnatelji-
ca Nanut Neda, Prestranek, Matenja vas
16b, imenovana 18. 7. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-207577
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01457 z
dne 3. 6. 1998 pri subjektu vpisa SERVING
- družba za posredovanje dela in zapo-
slitve, d.o.o., Koper, sedež: Glagoljaška
8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02884/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, spre-
membo in uskladitev dejavnosti in spremem-
bo zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5730236
Ustanovitelji: Klub koprskih študentov, iz-

stop 27. 10. 1997; PROTOKOL, d.o.o., Ko-
per, Kampel 12, vstop 22. 12. 1994, vložek
675.000 SIT, Majdak Mirjana, Piran, Verdi-
jeva ulica 3, vstop 27. 10. 1997, vložek
150.000 SIT, in TELMONT, d.o.o., Koper,
Ulica 15. maja 13, vstop 28. 10. 1997, vlo-
žek 675.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cergol-Bavčar Ines, razrešena
28. 10. 1997; direktorica Majdak Mirjana,
imenovana 28. 10. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1998: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7450 Dejavnost agencij za zapo-
slovanje in posredovanje delovne sile;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n..

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
razen revizijske dejavnosti.

Rg-207578
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01461 z

dne 9. 6. 1998 pod št. vložka 1/05457/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1228170
Firma: PERGAR, trgovina, proizvodnja,

montaža in turizem, Izola, d.o.o.
Skrajšana firma:PERGAR, Izola, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Cona mestne in-

dustrije b.š.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pergar Dušan, Portorož, Ve-

sna 12, vstop 27. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pergar Dušan, imenovan 27. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1998: 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
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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; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;

52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 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.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev, ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 7430  Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti.

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

Rg-207579
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01480 z
dne 2. 6. 1998 pri subjektu vpisa BATISTA
- čiščenje in upravljanje parnih kotlov,
razrez in priprava lesa za predelavo in
kurjavo, d.o.o., Ilirska Bistrica, sedež: Za-
rečica 21, 6250 Ilirska Bistrica, pod vlož-
no št. 1/01234/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5370914
Ustanoviteljica: Batista Cvetko, izstop

23. 10. 1997; Batista Marica, Ilirska Bistri-
ca, Zarečica 21, vstop 23. 10. 1997, vlo-
žek 4,527.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Batista Cvetko, razrešen 23. 10.
1997; direktorica Batista Marica, imenova-

na 23. 10 . 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 0202
Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu.

Rg-207580
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01594 z
dne 22. 6. 1998 pri subjektu vpisa
SLIKOPLAST, družba za izvajanje za-
ključnih gradbenih del, d.d., Koper, se-
dež: Ulica 15. maja 2, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00093/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5145155
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Štok Albert, razrešen 29. 5. 1997;
direktor Brundula Aldo, Izola, Prešernova
1, imenovan 29. 5. 1997, kot začasni di-
rektor zastopa družbo brez omejitev.

Rg-207581
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00003 z
dne 24. 6. 1998 pri subjektu vpisa
SPLOŠNA PLOVBA, podjetje za medna-
rodne pomorske prevoze in storitve v po-
morskem prometu, d.o.o., SPLOŠNA
PLOVBA, International Shipping and
Chartering Ltd., sedež: Obala 55, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/00032/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo člana nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5077168
Člani nadzornega sveta: Kosmina Jan-

ko, izstopil 18. 12. 1997; Omerza Igor,
vstopil 18. 12. 1997.

Rg-207583
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00008 z
dne 23. 6. 1998 pri subjektu vpisa
PORTING, gradbeništvo, trgovina in turi-
zem, d.o.o., sedež: Tomažičeva 10,
6310 Izola, pod vložno št. 1/02279/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5511402
Ustanovitelj: Mahne Branko, Žbogar

Slavko in Pulin Venis, izstopili 20. 12. 1997;
INGAL d.o.o., Izola, Polje 5i, vstopil 1. 9.
1997, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-207584
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00019 z
dne 23. 6. 1998 pri subjektu vpisa RAZVOJ
- Informacijski inženiring, d.o.o., Izola,
sedež: Mladinska 36, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/03354/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov, spremembo podat-
kov pri družbeniku, uskladitev dejavnosti in
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spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5647738
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bedene Zvonko, Izola,

Mladinska 36, in Golja Rajko, Koper, Mon-
tinjančevo naselje 5b, vstopila 25. 6. 1992,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 23. 6 .1998: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 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; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n..

Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 67.13:
samo menjalnice.

Čistopis družbene pogodbe z dne
17. 12. 1997.

Rg-207585
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00031 z
dne 24. 6. 1998 pri subjektu vpisa
BIANCA, Pralnica in likalnica, d.o.o., Lu-
cija, sedež: Kogojeva 13, Lucija, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/01078/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5348455
Firma: BIANCA, proizvodnja, go-

stinstvo, turizem in storitve, d.o.o., Lucija
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 0501 Ribiš-
tvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava
in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;

1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdel-
kov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za
domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvod-
nja različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil
in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1910 Stro-
jenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-

ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
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benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plo-
vil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev, ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-

vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
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.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: razen revizijske dejavnosti; 92.712:
samo igre na igralne avtomate zunaj igral-
nic.

Rg-207586
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00033 z
dne 24. 6. 1998 pri subjektu vpisa MARIBEL
- Gostinstvo, turizem in trgovina, d.o.o.,
Strunjan, sedež: Strunjan 148, 6323 Stru-
njan, pod vložno št. 1/03904/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5733812
 Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega;  1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541
Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1543 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob;  1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in

piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1910 Stro-
jenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
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mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plo-
vil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev, ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
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; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232

Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 92712 Dejavnost igralnic;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: razen revizijske dejavnosti; 92.712:
samo igre na igralne avtomate izven igral-
nic.

Rg-207588
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00086 z
dne 23. 6. 1998 pri subjektu vpisa
COLUMBUS - Trgovina in turizem, d.o.o.,
Portorož, sedež: Obala št. 112-114,
6320 Portorož, pod vložno
št. 1/04067/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos poslovnega deleža, spre-
membo zastopnikov in čistopis družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5751519
Ustanovitelja: Spahalić Nihad, Sarajevo,

BIH, Hamze Hume 2, vstopil 25. 11. 1992,
in Tošović Sinka, Sarajevo, BIH, Teheranski
trg št. 8, vstopil 13. 3. 1995, vložila po
375.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Spahalić Nihad in Uhelj Žiga, Por-
torož, Čokova ulica št. 1, Lucija, imenovana
8. 1. 1998, družbo zastopata posamično in
lahko sklepata vse pogodbe v imenu in za
račun družbe brez omejitev, razen pogodb
o nakupu ali prodaji nepremičnin ali osnov-
nih sredstev ter kreditnih ali darilnih pogodb,
ki jih lahko sklepata posamično le na podla-
gi predhodnega sklepa skupščine družbe.

Prečiščeno besedilo družbene pogodbe
z dne 8. 1. 1998.

Rg-207590
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00115 z
dne 23. 6. 1998 pri subjektu vpisa
HARPHA SEA, Podjetje za inženiring,
proizvodnjo in svetovanje, d.o.o., Koper,
sedež: Čevljarska 8, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04550/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5815541
Ustanovitelji: HARPHA, Podjetje za inže-

niring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o., Ko-
per, izstopilo 24. 12. 1997; Žerjal Aljoša,
Koper, Glagoljaška ulica 1c, Marušič Uroš,
Koper, Srebrničeva ulica 7, in Vranac
Duško, Koper, Cesta na Markovec 47, vsto-
pili 24. 12. 1997, vložili po 500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1998: 2215
Drugo založništvo; 2224 Priprava in pro-
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izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 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 na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
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; 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; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n..

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

Rg-207591
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00117 z
dne 26. 6. 1998 pri subjektu vpisa
MERIDIANA, pletenine, trgovina in pro-
izvodnja tekstila, d.o.o., Koper, sedež:
Pristaniška 14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03669/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5577012
Ustanovitelj: Faldon Agostina in Pellin

Giovanni, izstopila 17. 12. 1997; EAST
EUROPE FINANCIAL HOLDING, S.A., Lu-
xembourg, Ulica Neywn 32, vstopil 17. 12.
1997, vložil 2,718.592,90 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Rg-207593
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00119 z
dne 26. 6. 1998 pri subjektu vpisa TEXTIL
POSTOJNA, trgovina in proizvodnja,
d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/02730/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in vložkov s temile po-
datki:

Matična št.: 5561663
Ustanovitelj: Faldon Agostina, izstop

17. 12. 1997; EAST EUROPE FINANCIAL
HOLDING, S.A., Luxembourg, Ulica Neywn
32, vstopil 17. 12. 1997, vložil 5,459.873
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-207595
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00141 z
dne 24. 6. 1998 pri subjektu vpisa FIBA,
d.o.o., finance, upravljanje in poslovne
storitve, Koper, sedež: Ferrarska ulica
10, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00830/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5300266
Ustanoviteljica: Sklad Republike Slove-

nije za razvoj, d.d., Ljubljana, izstop 19. 12.
1997; ATENA TRI, d.d., Ljubljana, Sloven-
ska 56, vstop 19. 12. 1997, vložek
2,898.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-207597
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00174 z
dne 2. 6. 1998 pod št. vložka 1/05453/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273809
Firma: INSTALTIN-COMM., TORBICA

IN CO., Storitveno, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.n.o.

Skrajšana firma: INSTALTIN-COMM.,
TORBICA IN CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 43b
Ustanovitelja: Torbica Ilija, Oborište, Bol-

garija, Ul. K. i Metodi 23, in Torbica Slavi-
ca, Donji Varoš, Hrvaška, Donji Varoš 20,
vstopila 17. 12. 1997, odgovornost:  od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Torbica Ilija in Torbica Slavica, ime-
novana 17. 12. 1997, zastopata družbo
brez omejitev - samostojno.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela;  2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2873 Proizvodnja

izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelov, 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; 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 stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela;  4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
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; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
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mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 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;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 92712 Dejavnost igralnic.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 92.712:
samo igre na igralnih avtomatih zunaj igralnic.

Rg-207600
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00319 z
dne 26. 6. 1998 pri subjektu vpisa UNEX,

Inženiring, proizvodnja, trgovina, d.o.o.,
Lucija, sedež: Kosmačeva 4, Lucija,
6320 Portorož, pod vložno
št. 1/01243/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, podatkov
pri družbeniku in zastopniku, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5381894
Sedež: 6320 Portorož, Kozinova uli-

ca 17, Lucija
Ustanovitelj: Hladnić Stjepan, Portorož,

Kozinova ulica 17, Lucija, vstop
24. 2. 1990, vložek 1,602.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hladnić Stjepan, imenovan
24. 2. 1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1998: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 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; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-

ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih 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; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n..

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice; 74.12: razen re-
vizijske dejavnosti; 74.60: samo varovanje.

Rg-207602
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00518 z
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dne 26. 6. 1998 pri subjektu vpisa SAVI
GUERRINO, proizvodnja in montaža alu-
minijastih oken in vrat, d.o.o., Sežana,
sedež: Ul. Mare Husove 3, 6210 Seža-
na, pod vložno št. 1/02065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo zastopnikov in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5493978
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Re-

bula Zvonko, Komen 118c, razrešen 12. 3.
1998 kot direktor in imenovan za prokuri-
sta, in direktor Savi Pietro, Trst, Italija, Sveti
Križ 152, imenovan 12. 3. 1998, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radia-
torjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 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 rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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 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 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-

lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n..

Prečiščeno besedilo družbene pogodbe
z dne 12. 3. 1998.

Rg-207603
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00543 z
dne 24. 6. 1998 pod št. vložka
1/05471/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v Ljubljani: spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanovi-
teljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5934923
Firma: TECNO ACCESSORI, d.o.o., Se-

žana, avtomatizacija vhodov in trgovina
Skrajšana firma: TECNO ACCESSORI,

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

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska

37a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: LUMATIK, d.o.o., Ljublja-

na, izstopil 10. 2. 1998; Ferrara Pier Luigi,
Pontelongo, Italija, Via nova 9, vstopil 18. 1.
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1996, vložil 600.000 SIT, CFA AG, Chur,
Švica, Bahnhofstrasse 40, vstopil 18. 1.
1996, vložil 300.000 SIT, Jasnič Marko,
Ljubljana, Puhova ulica 1, vstopil 10. 2.
1998, vložil 300.000 SIT, in Lukežič Borut,
Ljubljana, Pretnarjeva 11, vstopil 10. 2.
1998, vložil 300.000 SIT � odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jasnič Marko, razrešen 10. 2. 1998;
direktorica Fucka Maria, Opicina, Trst, Itali-
ja, Via Doberdo 26/II, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Planinšek Mario,
Kranj, Kidričeva cesta 34, imenovan 10. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vložno št. 1/27572/00 s firmo: LUMATIK
INT., d.o.o., Ljubljana, avtomatizacija vho-
dov in trgovina.

Rg-207604
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00584 z
dne 26. 6. 1998 pri subjektu vpisa DIGMA
- Notranja in zunanja trgovina, zastopa-
nje, posredovanje, svetovanje in pro-
izvodnja, d.o.o., Dutovlje 69, 6221 Du-
tovlje, sedež: Dutovlje 69, 6221 Dutov-
lje, pod vložno št. 1/03192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5643058
Dejavnost, vpisana 26. 6. 1998: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji

raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 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; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n..

Rg-207605
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00654 z
dne 12. 6. 1998 pri subjektu vpisa
TEKSTILNA TOVARNA SENOŽEČE, p.o.,
sedež: Senožeče št. 151, 6224 Senože-
če, pod vložno št. 1/00213/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje v d.d.: spremembo firme,
skrajšane firme, osnovnega kapitala in usta-
noviteljev, spremembo dejavnosti in zastop-
nikov, članice začasnega nadzornega sveta
in statut temile podatki:

Matična št.: 5040175
Firma: TEKSTILNA TOVARNA

SENOŽEČE, d.d.
Skrajšana firma: TEKSTILNA

SENOŽEČE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 119,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega zava-

rovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, Sloven-
ska razvojna družba, Ljubljana, Dunajska
160, upravičenci interne razdelitve in udele-
ženci notranjega odkupa, vstopili 12. 3.
1998, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mo-
že Andreina in Boljunčič - Faletič Nevenka,
razrešeni 12. 3. 1998; direktor Meden Ra-
do, Senožeče 53, ki od 12. 3. 1998 kot
začasni direktor zastopa družbo brez omeji-
tev.

Članice nadzornega sveta: Može Andrei-
na, Baranja Andreina in Može Stanislava,
vstopile 12. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1998: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, 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; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
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lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 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.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6030 Cevovodni transport;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje.

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

Statut z dne 12. 3. 1998.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 01388/01033-1998/NGT z dne
2. 4. 1998, vpisano pod opr. št. Srg
654/98 dne 12. 6. 1998.

Rg-207606
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00724 z
dne 4. 6. 1998 pod št. vložka 1/05456/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1301055
Firma: POSLOVNI SISTEM KAVČIČ,

družba za proizvodnjo, storitve in trgovi-
no, k.d., Sežana

Skrajšana firma: POSLOVNI SISTEM
KAVČIČ, k.d., Sežana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6210 Sežana, Ul. talcev 8
Ustanovitelja: Kavčič Klavdij, Sežana, Ul.

talcev 8, vstopil 31. 3. 1998, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem, in en ko-
manditist.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Kavčič Klavdij, imenovan 31. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1998: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij.

Rg-207608
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00816 z
dne 4. 6. 1998 pri subjektu vpisa
OSNOVNA ŠOLA PIVKA, sedež: Prečna
ul. 3, 6257 Pivka, pod vložno
št. 1/00014/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 50892120
Dejavnost, vpisana 4. 6. 1998: 6023

Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-207610
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00831 z
dne 9. 6. 1998 pod št. vložka 1/05459/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1301080
Firma: MEDIANET, družba za marke-

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

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Obala 114
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Manzin Alberto, Portorož,

Lucija, Obala 116, vložil 1,071.000 SIT, in
Radić Savo, Piran, Bolniška ulica 26, vložil
1,029.000 SIT � vstopila 8. 5. 1998, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Manzin Alberto, imenovan 8. 5.
1998, zastopa in predstavlja družbo neo-
mejeno, razen za posle, pri katerih je po-
trebno soglasje družbenikov, to je sklenitev
pravnega posla nad vrednostjo 10,000.000
SIT (desetmilijonov tolarjev 00/100).

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi

izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552  Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6713  Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7412 Računovodsdke,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92712 Dejavnost igralnic;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

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

Rg-207611
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00857 z
dne 17. 6. 1998 pod št. vložka
1/05464/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v Ljubljani: spremem-
bo firme, sedeža in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5632064
Firma: E-MEAT, storitve in trgovina,

d.d.
Skrajšana firma: E-MEAT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 6215 Divača, Lokev 9
Osnovni kapital: 19,340.000 SIT
Ustanovitelji: Štular Andrej, Šmarje pri

Kopru, Krkavče 135, vstop 18. 6. 1992,
vložek 3,340.000 SIT, Jurečič Anton, Ljub-
ljana, Tržaška 61, vstop 18. 6. 1992, vlo-
žek 2,490.000 SIT, Pene Sonja, Ljublja-
na-Polje, Novo Polje C. X/37, vstop
18. 6. 1992, vložek 2,490.000 SIT, Rav-
nik Marjan, Bled, Mladinska 27, vstop
18. 6. 1992, vložek 2,490.000 SIT, Tram-
puž Miloš, Domžale, Simona Jenka 11,
vstop 16. 6. 1992, vložek 230.000 SIT,
Cerar Tatjana, Ljubljana, Agrokombinatska
9a, vstop 19. 6. 1992, vložek 290.000 SIT,
Tercelj Alenka, Ljubljana, Franketova 7,
vstop 15. 6. 1992, vložek 200.000 SIT,
Mohar Anka, Ljubljana, Lovska 6, vstop
18. 6. 1992, vložek 250.000 SIT, Preše-
ren Nevenka, Trbovlje, Kešetova 12, vstop
17. 6. 1992, vložek 90.000 SIT, Čepin
Zdenka, Ljubljana, Uraničeva ulica 7, vstop
17. 6. 1992, vložek 90.000 SIT, Kocijan
Rus Lidija, Ljubljana, Matjaževa 9, vstop
17. 6. 1992, vložek 90.000 SIT, Herga
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Janko, Ljubljana, Molekova 1, vstop
18. 6. 1992, vložek 170.000 SIT, Udovič
Urban, Ljubljana, Gestrinova ulica 2, vstop
18. 6. 1992, vložek 90.000 SIT, Vidic Vla-
dimir, Ljubljana, Agrokombinatska cesta 6č,
vstop 17. 6. 1992, vložek 90.000 SIT, Ho-
čevar Matija, Ljubljana, Glavarjeva 47, vstop
16. 6. 1992, vložek 90.000 SIT, Vidmar Jo-
že, Ljubljana, V sige 13, vstop 18. 6. 1992,
vložek 90.000 SIT, Škafar Vlasta, Ljubljana,
Jurčkova cesta 176, vstop 18. 6. 1992,
vložek 90.000 SIT, Berčič-Stefanović Da-
rinka, Ljubljana, Pod hrasti 72, vstop
15. 6. 1992, vložek 250.000 SIT, Đurica
Obrad, Ljubljana, Regentova cesta 48,
vstop 16. 6. 1992, vložek 280.000 SIT,
Stjepko Mijoč, Mengeš, Pernetova ulica 5,
Trzin, vstop 19. 6. 1992, vložek 90.000
SIT, Podbevšek-Rozman Jelka, Ljubljana,
Pribinova ulica 5, vstop 16. 6. 1992, vlo-
žek 90.000 SIT, Smerajec Mojca, Ljublja-
na-Polje, Pot na Labar 49, vstop
18. 6. 1992, vložek 90.000 SIT, Kebler
Franci, Ljubljana, Bavdekova ulica 11, vstop
18. 6. 1992, vložek 190.000 SIT, Potoč-
nik Marjana, Ljubljana, Celovška cesta 269,
vstop 17. 6. 1992, vložek 90.000 SIT, Ma-
rijanović-Krivec Vlasta, Ljubljana, Ulica v Ko-
kovšek 14, vstop 17. 6. 1992, vložek
170.000 SIT, Sedej Maks, Ljubljana, cesta
na Laze 12, vstop 18. 6. 1992, vložek
1,140.000 SIT, Merljak Marija, Ljubljana,
Brilejeva ulica 4, vstop 16. 6. 1992, vložek
90.000 SIT, Podržaj Franc, Prestranek, Uli-
ca 25. maja 35, vstop 17. 6. 1992, vložek
130.000 SIT, Babič Jože, Ljubljana, Meli-
kova 12, vstop 17. 6. 1992, vložek 90.000
SIT, EUROVIT S.R.L., Udine, Italija, Via Ge-
mona 54, vstop 22. 6. 1992, vložek
2,500.000 SIT, Ambrož Izidor, Ljubljana,
Šmartinska 135, vstop 10. 8. 1992, vložek
30.000 SIT, Bećoli Haki, Ljubljana, Zaloška
c. 234, vstop 16. 4. 1993, vložek 10.000
SIT, Čanadi Danica, Ljubljana, Ob zeleni
jami 13, vstop 4. 8. 1992, vložek 10.000
SIT, Dani Ismet, Ljubljana, Lovska 12, vstop
14. 4. 1993, vložek 10.000 SIT, Dežman
Zoran, Žirovnica, Žirovnica 114b, vstop
30. 10. 1992, vložek 10.000 SIT, Dober-
šek Anton, Ljubljana, Zaloška cesta 214,
vstop 16. 4. 1993, vložek 20.000 SIT, Do-
cevič Blage, Litija, Maistrova ulica 10, vstop
16. 4. 1993, vložek 10.000 SIT, Fazliu
Skender, Ljubljana, Sostrska cesta 19,
vstop 15. 4. 1993, vložek 10.000 SIT, Fridl
Slavko, Hajdina, Zgornja Hajdina 76, vstop
17. 4. 1993, vložek 20.000 SIT, Grbec Ro-
zalija, Ljubljana-Polje, Novo Polje cesta XI
22, vstop 28. 10. 1992, vložek 20.000
SIT, Gruden Petra, Ljubljana, Emonska ce-
sta 2, vstop 7. 8. 1992, vložek 10.000 SIT,
Hajd Milan, Litija, Cesta komandanta Stane-
ta 7, vstop 7. 8. 1992, vložek 10.000 SIT,
Hančič Simona, Vače, Na Dobravi 4, vstop
6. 8. 1992, vložek 20.000 SIT, Hlebš Mar-
jeta, Ljubljana-Polje, Sneberska cesta 146,
vstop 30. 10. 1992, vložek 30.000 SIT,
Hlebš Miroslav, Ljubljana-Polje, Sneberska
cesta 146, vstop 30. 10. 1992, vložek
30.000 SIT, Ivanovič Obrad, Ljubljana, Pru-
šnikova 7, vstop 15. 4. 1993, vložek
10.000 SIT, Jelnikar Franc, Ljubljana-Po-
lje, Tuji grm 2, vstop 7. 8. 1992, vložek
20.000 SIT, Kajšič Marija, Litija, Cesta ko-
mandanta Staneta 16, vstop 29. 10. 1992,

vložek 10.000 SIT, Kajišič Tomo, Litija, Ce-
sta komandanta Staneta 16, vstop
28. 10. 1992, vložek 10.000 SIT, Kame-
narič Tatjana, Ljubljana-Polje, Zadobrovška
cesta 25, vstop 6. 8. 1992, vložek 10.000
SIT, Karlovčec Josip, Ljubljana, Andreja Ku-
marja 9, vstop 27. 10. 1992, vložek
40.000 SIT, Kešpret Danilo, Ljubljana, Pre-
glov trg 11, vstop 20. 11. 1992, vložek
40.000 SIT, Kojadinovič Ranko, Ljublja-
na-Polje, Kašeljska 48e, vstop 10. 8. 1992,
vložek 20.000 SIT, Kokanovič Milorad,
Ljubljana-Polje, Agrokombinatska cesta 1,
vstop 10. 8. 1992, vložek 10.000 SIT, Koz-
nik Jana, Trbovlje, Žabjek 26, vstop
6. 8. 1992, vložek 20.000 SIT, Krobot Vik-
tor, Domžale, Hauptmanova ulica 39a, Za-
boršt, vstop 6. 8. 1992,vložek 10.000 SIT,
Miklavc Drago, Dol pri Ljubljani, Dolsko 56,
vstop 8. 8. 1992, vložek 10.000 SIT, Mo-
har Anton, Prežganje, Volavje 28, vstop
5. 8. 1992, vložek 40.000 SIT, Nekič Dra-
gan, Ljubljana, Cvetlična pot 15, vstop
7. 8. 1992, vložek 40.000 SIT, Novak Vik-
tor, Ljubljana, Zakotnikova ulica 1, vstop
30. 10. 1992, vložek 10.000 SIT, Ogorevc
Karel, Ljubljana-Polje, Agrokombinatska ce-
sta 4, vstop 10. 4. 1993, vložek 10.000
SIT, Ovčak Jurij, Ljubljana, Gosposvetska
9, vstop 23. 10. 1992, vložek 90.000 SIT,
Perič Ante, Litija, Maistrova ulica 6, vstop
21. 10. 1992, vložek 20.000 SIT, Pesek
Rok, Ljubljana, Žibertova 13, vstop
10. 8. 1992, vložek 40.000 SIT, Pirnat An-
drej, Škofljica, Primičeva ulica 38, vstop
6. 8. 1992, vložek 10.000 SIT, Poglajen
Marjan, Litija, Sitarjeva cesta 12, vstop
8. 8. 1992, vložek 130.000 SIT, Potokar
Janez, Ljubljana-Dobrunje, Litijska cesta
300, vstop 22. 10. 1992, vložek 30.000
SIT, Prošek Ludvik, Ljubljana, Sneberska
cesta 160, vstop 8. 8. 1992, vložek
10.000 SIT, Sakelšek Alenka, Ljubljana, Pot
v zeleni gaj 7, vstop 6. 8. 1992, vložek
40.000 SIT, Starina Martin, Šentrupert,
Šentrupert 101, vstop 10. 8. 1992, vložek
10.000 SIT, Stele Nevenka, Ljubljana, Pot
na Hreše 27b, vstop 7. 8. 1992, vložek
100.000 SIT, Sulaj Bajram, Ljubljana, Ce-
lovška 264, vstop 21. 10. 1992, vložek
10.000 SIT, Šepič Harka, Ljubljana, Jakče-
va ulica 2, vstop 20. 10. 1992, vložek
30.000 SIT, Štrubelj Hedvika, Ljubljana, Bi-
čevje 1, vstop 8. 8. 1992, vložek 10.000
SIT, Turk Stanislav, Ljubljana-Polje, Agro-
kombinatska cesta 6a, vstop 8. 4. 1993,
vložek 20.000 SIT, Vrčon-Seršen Ingrid, Pi-
ran, Gortanova ulica 14, vstop
30. 10. 1992, vložek 160.000 SIT, Zajc
Tomaž, Ljubljana-Polje, Polje Cesta XVIII 2a,
vstop 28. 10. 1992, vložek 80.000 SIT, Ža-
gar Franci, Ljubljana, Linhartova cesta 64,
vstop 10. 8. 1992, vložek 100.000 SIT, in
Žižek Jožef, Ljutomer, Cankarjeva 8, vstop
17. 4. 1993, vložek 20.000 SIT � odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

 Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jamšek Jože, imenovan 22. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Štular Andrej,
Volk Vojko, Ravnik Marjan, Jurečič Anton in
Pene Sonja, vstopili 26. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja go-

vedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul
in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih storitev;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 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; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
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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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 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-
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.; 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; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 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; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev, ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno

svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje
iger na srečo; 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; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Preoblikovanje družbe iz d.o.o. v del-
niško družbo je bilo vpisano v sodni register
s sklepom Srg 13571/94 z dne 12. 6.
1997.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vložno št. 1/19242/00 s firmo: E-MEAT,
storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana-Zalog.

Rg-207612
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00866 z
dne 22. 6. 1998 pri subjektu vpisa
AMBIENT, upravljanje nepremičnin in
ostale storitve, d.o.o., Cankarjeva 6, Po-
stojna, sedež: Cankarjeva 6, 6230 Po-
stojna, pod vložno št. 1/02590/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
družbenikov, uskladitev dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5534992
Firma: STANOVANJSKA, družba za po-

slovanje z nepremičninami, gradbeniš-
tvo, projektiranje, inženiring in ostale
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: STANOVANJSKA, d.o.o.
Sedež: 6230 Postojna, Volaričeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dolgan Nedeljko, Ilirska Bi-

strica, Soze 3, vložil 300.000 SIT, Valenčič
Damijan, Ilirska Bistrica, Gubčeva ulica 11,
vložil 225.000 SIT, Valenčič Ambrož, Ilirska
Bistrica, Vodnikova ulica 4, vložil 225.000
SIT, in Čič Irena, Hruševje, Brezje pod Na-
nosom 1, vložila 225.000 SIT, ki so vstopili
20. 4. 1998, Čančula Iztok Nikolaj, Pivka,
Parje 23, vložil 525.000 SIT, ki je vstopil
28. 11. 1991, odgovornost: ne  odgovarja-
jo; Kodre Miloš, izstopil 20. 4. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čančula N. Iztok, razrešen 20. 4.
1998; direktor Dolgan Nedeljko, imenovan
20. 4. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.
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Dejavnost, vpisana 22. 6. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne 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;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 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; 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; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 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; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90005 Druge storitve javne higiene.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.60:
samo varovanje.

Rg-207614
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00905 z
dne 4. 6. 1998 pri subjektu vpisa
MIKLAVČIČ, Gostinske storitve, d.o.o.,
sedež: Ob Šmarski cesti b.št., pod vložno
št. 1/05445/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1263200
Sedež: 6000 Koper, Dolinska 1a.

Rg-207615
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00907 z

dne 24. 6. 1998 pod št. vložka
1/05472/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev po lastninskem preobli-
kovanju s temile podatki:

Matična št.: 1305891
Firma: VETERINARSKA POSTAJA

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

govornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Gregorčičev

drevored 21
Osnovni kapital: 14,130.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

Ljubljana, Dunajska 160, vložila 2,480.000
SIT, Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
vložila 1,570.000 SIT, Penko Stanko, Po-
stojna, Zalog 57, vložil 1,400.000 SIT, Čer-
nač Miran, Prestranek, Koče 17, vložil
660.000 SIT, Petrič Samo, Postojna, Log
3, vložil 1,500.000 SIT, Premrov Zorko,
Hruševje, Strane 1, vložil 1,050.000 SIT,
Kovačič Aleksandra, Hruševje 45, vložila
1,030.000 SIT, Mijovič Aljoša, Postojna,
Ul. Prekomorskih brigad 7, vložil 1,450.000
SIT, Čolič Ruža, Postojna, Kraigherjeva uli-
ca 9, vložila 380.000 SIT, Ota Miloš, Pivka,
Kolodvorska 22a, vložil 180.000 SIT, Kom-
poš Ota Breda, Pivka, Kolodvorska 22a,
vložila 180.000 SIT, Hočevar Jernej, Po-
stojna, Cesta na Kremenco 12, vložil
440.000 SIT, Hočevar Simona, Postojna,
Cesta na Kremenco 12, vložila
440.000 SIT, Bizjak Radovan, Tolmin, Ciri-
la Kosmača 24, vložil 240.000 SIT, Gabriel
Melita, Postojna, Ulica Franca Smrduja 16,
vložila 380.000 SIT, Bončina Mira, Spodna
Idrija, Gor. Kanomlja 2, vložila 260.000 SIT,
Rajc Tanja, Postojna, Rožna ulica 6, vložila
440.000 SIT, Petrič Tomaž, Postojna, Log
3, vložil 50.000 SIT � vstopili 17. 2. 1998,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petrič Samo, imenovan 17. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 2215 Drugo založniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno

svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7470 Čiščenje stavb; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8520 Ve-
terinarstvo.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
razen revizijske dejavnosti.

Vpiše se ustanovitev družbe po lastnin-
skem preoblikovanju Kmetijsko veterinar-
skega zavoda Nova Gorica, p.o., na pod-
lagi odločbe Agencije RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo, Ljubljana, št. LP
01470/02119-1998/KJ z dne 26. 5.
1998.

Rg-207621
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodar-

ski oddelek, je s sklepom Srg
št. 98/00972 z dne 12. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa ALCISA-KRAS, d.o.o., mesna
industrija, Šepulje, sedež: Šepulje 31,
6210 Sežana, pod vložno
št. 1/03130/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah: spremembo firme,
skrajšane firme in osnovnega kapitala,
odsvojitev dela poslovnega deleža, uskla-
ditev dejavnosti in spremembo tipa zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5617766
Firma: ALCISA KRAS, d.o.o., Industri-

ja mortadele, Šepulje
Skrajšana firma: ALCISA KRAS, d.o.o.,

Šepulje
Osnovni kapital: 74,715.000 SIT
Ustanovitelja: KRAS, mesnopredeloval-

na industrija, d.d., Sežana, Mirka Pirca 4,
vložil 59,772.000 SIT, in ALCISA S.P.A.,
Bologna, Italija, Via Roma 73, vložila
14,943.000 SIT � vstopila 29. 1. 1992,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ži-
berna Viktor, Sežana, Kosovelova 2, razre-
šen kot v.d. direktorja in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1998: 0121
Reja govedi; 0123 Reja prašičev; 0125 Re-
ja drugih živali; 1511 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
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ribami, raki, mehkužci; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7482 Pakiranje.

Rg-207623
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00974 z
dne 12. 6. 1998 pri subjektu vpisa GEOR,
podjetje za kovinoplastiko-inženiring,
d.o.o., Elerji, sedež: Elerji 27, 6281 Ško-
fije, pod vložno št. 1/00821/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in vložkov ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5314771
Osnovni kapital: 15,764.236 SIT
Ustanovitelji: Božjeglav Geminiano, Bož-

jeglav Ortenzija, Božjeglav Mauro in Marke-
žič Patricija, vsi iz Škofij, Elerji 27, vstopili
5. 11. 1989, vložili po 1,576.424 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1998: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem.

Rg-207965
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00903 z
dne 2. 7. 1998 pri subjektu vpisa VARMIG,
ključavničarstvo in strojna obdelava,
d.o.o., Škofije; sedež: Sp. Škofije 64,
6281 Škofije, pod vložno št. 1/03736/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo družbeni-
kov in osnovnih vložkov, omejitev pri zastop-
nikih ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5709202
Firma: VARMIG, ključavničarstvo in

strojna obdelava, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: VARMIG, d.o.o., Ko-

per
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 38
Osnovni kapital: 25,276.000 SIT

Ustanovitelji: Mihelič Peter in Jerman San-
di, izstopila 8. 8. 1996, Glavaš Darko, iz-

stopil 28. 8. 1996, Štule Diego, izstopil
11. 7. 1996, Dušič Rino, izstopil 29. 3.
1995, Petkovič Neven, izstopil 15. 11.
1995, in Pečar Slavko, izstopil 14. 4. 1998;
Petrič Boris, Koper, Župančičeva 30, vložil
10,550.865 SIT, Kodarin Vladimir, Anka-
ran, Rožnik 13, vložil 6,786.333 SIT, Slap-
nik Franc, Škofije, Sp. Škofije 175, vložil
2,586.490 SIT, Kocjančič Valter, Koper,
Triban 19, vložil 2,048.794 SIT, Božič Pi-
no, Koper, Triban 2, vložil 1,613.352 SIT,
Peltekovski Cvetan, Koper, Pahorjeva 10,
vložil 845.083 SIT, in Kravos Bruno, Ko-
per, Pobegova 5, vložil 845.083 SIT �
vstopili 30. 4. 1994, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Petrič Boris, ki od 14. 4. 1998 za-
stopa družbo brez omejitev, in družbenik
Kodarin Vladimir, ki od 14. 4. 1998 prav
tako zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-

zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n..

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

Rg-207974
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01049 z
dne 13. 7. 1998 pri subjektu vpisa
NOVOMAR - Izdelava gumijastih čolnov
in trgovina, d.o.o., Portorož, sedež: Seča
80c, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/00837/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, poslovnih deležev in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5319650
Firma: NOVOMAR, izdelava gumijastih

čolnov in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: NOVOMAR, d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Polje 9
Ustanovitelja: Smilovič Mario, Trst, Itali-

ja, Viale D’Anunzio 47, vstop 25. 3. 1993,
vložek 3,025.260 SIT, in Smilovič Marko,
Portorož, Seča 80c, vstop 14. 11. 1989,
vložek 3,148.740 SIT � odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja
testenin; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola; 1598 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 3550 Proizvodnja drugih vo-
zil, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 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; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
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vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6110 Pomorski promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6322 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n..

Rg-207987
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00813 z
dne 29. 6. 1998 pri subjektu vpisa SKAT,
d.o.o. - Trgovina, kooperacija, agencija,
Izola, Polje 5i, sedež: Polje 5i, 6310 Izo-
la, pod vložno št. 1/03189/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5629365
Dejavnost, vpisana 29. 6. 1998: 50102

Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222

Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-207995
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01095 z
dne 14. 7. 1998 pod št. vložka
1/01582/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5432154002
Firma: WINTOR, podjetje za varnostni

inženiring, d.o.o., Bošamarin 67, Koper,
Poslovna enota na Lokvah

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5252 Trnovo, Lokve 43
Ustanovitelj: WINTOR, podjetje za var-

nostni inženiring, d.o.o., Koper, Bošamarin
67, vstop 29. 6. 1998, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Winkler Štefan, Koper, Vena Pilona
7, imenovan 29. 6. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-

izvedovalne dejavnosti in varovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n..

Pri dejavnosti 74,60 - Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje, opravlja družba dejav-
nost: samo varovanje.

Rg-208000
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00626 z
dne 14. 7. 1998 pri subjektu vpisa SEDRA
TRADING LTD, trgovina na debelo in
drobno s tehničnim blagom in kovinski-
mi izdelki, d.o.o., Lucija, Obala 116, se-
dež: Obala 116, Lucija, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/01111/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5361346
Firma: SEDRA TRADING LTD, trgovi-

na na debelo in drobno s tehničnim bla-
gom in kovinskimi izdelki, d.o.o., Lucija

Sedež: 6320 Portorož, Obala 127.

Rg-208001
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00004 z
dne 2. 7. 1998 pri subjektu vpisa
TRANSFRUIT, Prevoz sadja, d.o.o., Ko-
per, sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000
Koper, pod vložno št. 1/03582/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5695945
Ustanovitelja: JESIH & ŠUBIC, d.o.o.,

Ljubljana, izstopil 27. 12. 1996;
ALFATECH, d.o.o., Ljubljana, Verovškova
58, in TIMEKS, trgovina in poslovne stori-
tve, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 23,
vstopila 27. 12. 1996, vložila po 675.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-208008
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01458 z
dne 10. 7. 1998 pri subjektu vpisa
KOBILARNA LIPICA, Lipica 5, Sežana,
sedež: Lipica 5, 6210 Sežana, pod vlož-
no št. 1/00652/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in
pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5025311
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Černač Zvonko, razrešen 3. 9. 1997; di-
rektor Božič Milan, Cerkno, Cesta na Pluž-
ne 41, imenovan 3. 9. 1997, samostojno
lahko sklepa posle v okviru finančnega na-
črta, za posle, ki niso določeni s finančnim
načrtom, pa lahko brez soglasja ustanovite-
lja sklepa posle do zneska 10,000.000 SIT
letno.

Rg-208021
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00253 z
dne 10. 7. 1998 pri subjektu vpisa
INGGRAD, splošna gradbena dejavnost,
inženirijske gradnje, visoke in nizke
gradnje, d.o.o., Hruševje, sedež: Hrušev-
je 10, 6225 Hruševje, pod vložno
št. 1/01121/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:
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Matična št.: 5388791
Dejavnost, vpisana 10. 7. 1998:

45110 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gadnjah; 45410 Fa-
saderska in štukaterska dela; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440
Soboslikarska in steklarska dela; 45450
Druga zaključna gradbena dela; 45500
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi 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 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60211 Mestni in primestni potniški pro-
met na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah;
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve in kartiranje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-208027
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00788 z
dne 30. 6. 1998 pod št. vložka
1/05476/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev po lastninskem preobli-
kovanju Veterinarskega zavoda Primorska,
p.o., s temile podatki:

Matična št.: 1300474
Firma: VETERINARSKA AMBULANTA,

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

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Trg 28. avgu-

sta 3
Osnovni kapital: 5,620.000 SIT
Ustanovitelji: Vouk Vida, Sežana, Šmarje

pri Sežani 22, vložila 280.000 SIT, Volk
Martin, Pivka, Šmihel 11, vložil 1,320.000

SIT, Štefančič Ivan, Sežana, Šmarje pri Se-
žani 16a, vložil 380.000 SIT, Štefančič
Amalija Nevenka, Sežana, Šmarje pri Seža-
ni 16a, vložila 340.000 SIT, Vončina Ra-
fael, Sežana, I. tankovske brigade 3, vložil
1,270.000 SIT, Pečovnik Anton, Sežana,
Pod Taborom 9, vložil 1,430.000 SIT, San-
cin Boris, Izola, Morova ulica 1, vložil
40.000 SIT, in Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 160, vložila
560.000 SIT � vstopili 2. 12. 1997, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

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

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1998: 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 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 1451/02122-1998/BJ z dne
30. 4. 1998.

Rg-208032
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01073 z
dne 10. 7. 1998 pri subjektu vpisa
GASSPAR INVEST, Investicijska družba -
nepremičnine in gradbeništvo, d.o.o., Pi-
ran, sedež: Ul. Svobode 1, 6330 Piran,
pod vložno št. 1/02169/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo priimka pri družbeniku oz. za-
stopniku s temile podatki:

Matična št.: 5613892
Gašpar Mišič Gašpar, Piran, Trubarjeva

84, vstop 27. 6. 1996, vložek 900.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gašpar Mišič Gašpar, imenovan
27. 6. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1998: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje.

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

Rg-209503
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04032 z dne 27. 7. 1998 pod št.
vložka 1/30872/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična š.: 1314050
Firma: TURŠIČ TRADE, proizvodnja,

trgovina, storitve, oprema, d.o.o.
Skrajšana firma: TURŠIČ TRADE, d.o.o.
Pravnooorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1117 Ljubljana, Lakotence 7a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Stevanović Sima, Ljublja-

na, Preglov trg 10, in Turšič Držak Vitomira,
Ljubljana, Lakotence 7a, vstopila 2. 7.
1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Stevanovič Sima in prokuristka Tur-
šič Držak Vitomira, imenovana 2. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1998: 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 25220 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 25240 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 26230 Proizvod-
nja izolatorjev in izolacijskih elementov iz ke-
ramike; 28520 Splošna mehanična dela;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 29230 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 29710 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 31200 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 31300 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 31610 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 31620 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 36130
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 45310 Električne inštalacije;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51430 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51650 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje

pijač in napitkov v drugih lokalih; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Rg-209505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04087 z dne 22. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa DESPO, storitve na področju
RTV dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Rožna dolina, Cesta XV/14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22115/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5731054
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21.

Rg-209507
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04374 z dne 19. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa PRININI, svetovanje in posre-
dovanje, d.o.o., sedež: Pleteršnikova
15a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30749/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1305247
Sedež: 1000 Ljubljana, Cankarjeva 10.

Rg-209512
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02066 z dne 10. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa SATIS, trgovina, gostinstvo,
storitve, d.o.o., sedež: Glinškova ploščad
18, 1113 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27284/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5908655
Sedež: 1000 Ljubljana, Tavčarjeva 2.

Rg-209514
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05083 z dne 9. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa RAM, prodaja in servis pisarniške
in računalniške opreme, ter registrskih
blagajn, d.o.o., Vrhnika, sedež: Pionirska
7, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/03664/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5324157
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Molek Marija, vstopila

30. 11. 1989, vložila 1,890.000 SIT, in
Molek Sonja, vstopila 24. 11. 1997, vložila
210.000 SIT, oba z Vrhnike, Verd, Pionir-
ska 7, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Molek Adolf Frančišek, razrešen 2. 7.
1998; direktorica Molek Marija, imenovana
2. 7. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 7. 1998.

Rg-209515
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05082 z dne 9. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa ŠUŠTERŠIČ, Krovstvo, kle-
parstvo, gradnje, trgovina, d.o.o., Tr-
žaška 68, Logatec, sedež: Tržaška 68,
1370 Logatec, pod vložno
št. 1/25594/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in firme ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5854768
Firma: ŠUŠTERŠIČ, krovstvo, kle-

parstvo, gradnje, trgovina, d.o.o.
Sedež: 1370 Logatec, Tržaška 33
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4544 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 6024 Cestni tovorni promet; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 7. 1998.

Rg-209516
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04486 z dne 7. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30963/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318969
Firma: ELIND, proizvodnja in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 2,440.000 SIT
Ustanovitelj: Pahor Božidar, Ljubljana,

Grampovčanova ulica 39, vstop 15. 6.
1998, vložek 2,440.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pahor Božidar, imenovan 15. 6. 1998.
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Dejavnost, vpisana 7. 9. 1998: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in
vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 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;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-209517
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03356 z dne 7. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa LM ERICSSON INTERNATIONAL
AB, predstavništvo Ljubljana, sedež: Du-
najska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26135/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5879191
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopniku Velkavrh Jerneju, ki je bil razre-
šen 31. 5. 1998.

Rg-209519
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04306 z dne 4. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa PRIMAT, LJUBLJANA, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
sedež: Celovška 264, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21790/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5729998
Sedež: 1111 Ljubljana, Tbilisijska 57
Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 4521

Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-

čenih izdelkov, d.n.; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 6. 1998.

Rg-209520
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03241 z dne 4. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa MEDIA POOL, družba za medij-
sko distribucijo, d.o.o., sedež: Parmova
41, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28935/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 1123394
Osnovni kapital: 12,000.000 SIT
Ustanovitelji: PRISTOP, d.o.o., Ljublja-

na, Selanova 20, FORMITAS, d.o.o., Ljub-
ljana, Cankarjeva 10, FUTURA DESIGN
INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana, Livarska 12,
AVANTA, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Ob Ze-
leni jami 3, AGENCIJA IMELDA, d.o.o.,
Ljubljana in STUDIO 3S, d.o.o., Ljubljana,
Gregorčičeva 3, vstopili 20. 12. 1996, vlo-
žili po 2,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 3. 1998.

Rg-209521
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04096 z dne 3. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa TRIMAD, trgovsko, gostinsko in
turistično podjetje, d.o.o., Ljubljana, Pu-
hova 14, sedež: Puhova 14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03205/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, firme, deleža, osnovnega kapitala
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5310687
Firma: TRIMAD, trgovsko, gostinsko

in turistično podjetje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1111 Ljubljana, Tbilisijska 57
Osnovni kapital: 2,162.000 SIT
Ustanovitelj: Iljaš Drago, Ljubljana, Zole-

tova ulica 9, vstop 15. 11. 1989, vložek
2,162.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana 3. 9. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 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;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 602 Drug kopenski pro-
met; 742 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1998: 0130
Mešano kmetijstvo; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 7. 1998.

Rg-209523
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04485 z dne 2. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30953/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318942
Firma: KOVAČIČ B&B, poslovne stori-

tve, turizem, šport, d.o.o.
Skrajšana firma: KOVAČIČ B&B, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1315 Velike Lašče, Velike

Lašče 11a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Ivanc Kovačič Breda in Ko-

vačič Bojan, oba iz Ljubljane, Vojkova cesta
71, vstopila 29. 7. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Ivanc Kovačič Breda in zastopnik
Kovačič Bojan, ki zastopa družbo kot na-
mestnik direktorice, imenovana 29. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1998: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
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dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 4531 Električne inštalaci-
je; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-

na na debelo s kmetijskimi stroji, 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; 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; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 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; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 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 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.

Rg-209525
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04445 z dne 1. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZUPAN HARMONIKA, podjet-
je za proizvodnjo in trgovino, Mengeš,
d.o.o., sedež: Rašiška 7, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/25183/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejav-
nosti in spremembo zastopnika s temile
podaki:

Matična št.: 5832608
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Zupan Nuška, Ljubljana, Tbilisij-
ska 112, imenovana 19. 11. 1993; direk-
tor Zupan Valentin, razrešen 23. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1998: 18100
Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvod-
nja spodnjega perila; 18240 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 22110 Iz-
dajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 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; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 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; 60240
Cestni tovorni promet; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
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Rg-209526
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03451 z dne 1. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa PM & A SYSTEMS, podjetje za
informacijski inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Njegoševa 23, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19680/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, zastopnika, družbenikov in de-
ležev ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5665655
Firma: DELKOM, Podjetje za informa-

cijski inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: DELKOM, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska cesta 3
Ustanovitelji: Burazer Renato in PM & A,

d.o.o., Ljubljana, Njegoševa 23, izstopila
3. 6. 1998; AREM, Mednarodna trgovina in
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Trebinjska
ul. 15, vložil 987.350 SIT, Vukoslavović
Mladen, Novo mesto, Šegova 94, vložil
403.000 SIT, Presekar Boris, Domžale, Tri-
glavska 18, vložil 403.000 SIT, in Filipčič
Marko, Šoštanj, Ravne 42a, vložil 221.650
SIT – vstopili 3. 6. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Burazer Renato, razrešen 10. 6.
1998; direktor Presekar Boris, imenovan
10. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1998: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 6. 1998.

Rg-209527
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04472 z dne 1. 9. 1998 pri subjektu
vpisa AKVA, podjetje za storitve in trže-
nje, d.o.o., Vrhnika, sedež: Verd 31, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/10430/00 vpisa-

lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti, spremembo družbenikov, firme
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5453569
Firma: AKVA, nepremičnine in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: AKVA, d.o.o.
Ustanovitelji: Furlan Rozalija, Vrhnika,

Verd 31, vložila 75.000 SIT, Šepul Ivana,
Vrhnika, Sušnikova 4, vložila 75.000 SIT, in
Furlan Peter, Vrhnika, Verd 31, vložil
1,350.000 SIT – vstopili 1. 12. 1990, od-
govornost: ne  odgovarjajo; Gruden Apolo-
nija in Smrekar Andrej, izstopila 24. 7.
1998.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Gruden Apoloniji ter prokuristo-
ma Smrekar Andreju in Šepul Ivani, ki so bili
razrešeni 24. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1998: 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9000 Sto-
ritve javne higiene; 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; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 7. 1998.

Rg-209528
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03395 z dne 31. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa AMADEJ, uvozno-izvozno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, se-
dež: Dunajska 156, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03623/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, firme, osnovnega kapitala, dejavnosti,
zastopnikov, naslova ustanovitelja oziroma
direktorja s temile podatki:

Matična št.: 5366747

Firma: AMADEJ, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: AMADEJ, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,775.000 SIT
Ustanovitelji: Gorkič Ivo, Ljubljana, Pre-

glov trg 6, vstopil 21. 8. 1996, vložil
3,397.500 SIT, Uršič Klavdija, Preserje,
Jezero 117, vstopila 8. 6. 1998, vložila
188.750 SIT, in Skuber Branko, Predd-
vor, Tupaliče 54, vstopil 8. 6. 1998, vložil
188.750 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Gorkič Ivo, ki zastopa družbo brez
omejitev, imenovan 23. 8. 1996, ter zastop-
nika Uršič Klavdija in Skuber Branko, ime-
novana 8. 6. 1998.

Dejavnost, izbrisana 31. 8. 1998:
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov.

Dejavnost, vpisana 31. 8. 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; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 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; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6110 Pomorski promet; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
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6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 6. 1998.

Rg-209529
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04498 z dne 31. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa TAMASCHI, kozmetika in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ravenska
pot 18, 1291 Škofljica, pod vložno
št. 1/13109/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5576571
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šilc Romana, razrešena 31. 8.
1998; direktor Pirman Bojan, Ljubljana,
Streliška ul. 37a, imenovan 1. 9. 1998.

Rg-209530
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02585 z dne 21. 8. 1998 pod št.
vložka 1/30916/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304518
Firma: VARIANTA, HRASTNIK & CO.,

računovodski servis, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VARIANTA HRASTNIK

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

odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kunaverjeva 12
Ustanovitelja: Hrastnik Tomaž, Ljubljana,

Kunaverjeva 12, in Jakulin Darja, Materija,
Markovščina 18a, vstopila 28. 4. 1998, od-
govornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hrastnik Tomaž in družbenica Jakulin
Darja, imenovana 28. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1998: 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 93050 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-209532
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03267 z dne 20. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa STIKALO, Podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana-Črnuče,
Podgorica 131, sedež: Podgorica 131,
1231 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26097/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5893453
Osnovni kapital: 2,611.268 SIT
Ustanoviteljica: Osredkar Marija, Ljublja-

na, Preglov trg 3, vstop 1. 2. 1995, vložek
2,611.268 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana 20. 8. 1998: 453
Inštalacije pri gradnjah; 511 Posredništvo;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1998: 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 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; 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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52630 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 52740
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 60220 Storitve taksistov;

74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 92340 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-209533
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04408 z dne 19. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa MMS, Trgovina z vozili in re-
zervnimi deli, d.o.o., Tržaška 132, se-
dež: Tržaška 132, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20039/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, deleža, zastopni-
ka in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5672040
Firma: MMS, Trgovina z vozili in re-

zervnimi deli, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: MAZDA AUSTRIA

GESELLSCHAFT M.B.H., Klagenfurt,
Ernst-diez-Strasse 3, vstop 26. 8. 1992,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Guenther Kerle, razrešen 14. 7.
1998; direktor Schmid Josef Alois, Klagen-
furt, Waldrandgasse 18, imenovan 14. 7.
1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 7. 1998.

Rg-209534
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04352 z dne 19. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa SANREX, Podjetje za uvoz, iz-
voz, prodajo in servisne usluge medicin-
ske in druge elektronske opreme in in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Muc-
herjeva 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04015/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5320135
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Pot v

Smrečje 3
Dejavnost, vpisana 19. 8. 1998: 2231

Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3161 Proizvodnja druge električ-
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ne opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 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; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6312 Skladišče-
nje; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 7. 1998.

Rg-209536
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01435 z dne 19. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa KGM – KALAN, Trgovina s ku-
rivi in gorljivimi materiali, d.o.o., sedež:

Zapoge 11, 1217 Vodice nad Ljubljano,
pod vložno št. 1/26154/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5893615
Sedež: 1217 Vodice nad Ljubljano,

Zapoge 3d.

Rg-209538
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04160 z dne 28. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa PORSCHE IMMOBILIEN SLO,
podjetje za trgovino, posredovanje, za-
stopanje, marketing in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24318/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5790760
Sedež: 1000 Ljubljana, Bravničarje-

va 5.

Rg-209539
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03178 z dne 28. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa PORSCHE LEASING SLO,
d.o.o., leasing in posredovanje, sedež:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26510/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5903017
Sedež: 1000 Ljubljana, Bravničarje-

va 5.

Rg-209540
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01944 z dne 27. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa ATS ČIBAŠEK, Avtoservis in
trgovina, d.o.o., Moste 37a, Komenda,
sedež: Moste 37a, 1218 Komenda, pod
vložno št. 1/04317/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in vložka ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št.: 5320682
Osnovni kapital: 9,044.181,60 SIT
Ustanovitelj: Čibašek Emilijan, Komen-

da, Moste 37a, vstop 5. 3. 1990, vložek
9,044.181,60 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 4. 1998.

Rg-209541
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02150 z dne 26. 8. 1998 pri subjektu
vpisa CHS, Distribucija računalniške opre-
me, d.o.o., sedež: Cesta v Gorice 38, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28752/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5996651
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Gori-

ce 40.

Rg-209542
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/04481 z dne 26. 8. 1998 pod št.
vložka 1/30937/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1318918
Firma: ARBITRO MITROVIĆ, k.d., go-

stinstvo in posredovanje
Skrajšana firma: ARBITRO MITROVIĆ,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Prušnikova 5
Ustanovitelja: Mitrović Milan, Ljubljana,

Prušnikova ulica 5, vstopil 24. 7. 1998, od-
govornost:  odgovarja s svojim premože-
njem, in Jakše Nevenka, Ljubljana, Prušni-
kova ulica 28, vstopila 24. 7. 1998, vložila
1.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mitrović Milan, imenovan 24. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 26. 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; 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; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 51170 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60240 Cestni tovorni promet; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
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tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-209543
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01981 z dne 26. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa RESTAURO, d.o.o., Restaura-
torstvo, Novakova 3, 1000 Ljubljana, se-
dež: Novakova 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20333/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5688477
Firma: RESTAURO, restauratorstvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: RESTAURO, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 26. 8. 1998: 2121

Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,

d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9252 Dejavnost muzejev,
varstvo kulturne dediščine; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 4. 1998.

Rg-209544
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02010 z dne 26. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa PUCELJ & ERKER, d.o.o., iz-
delava in prodaja, trgovina na debelo in
drobno, zastopanje, posredovanje, uvoz
in izvoz, sedež: Glavni trg 14, 1240 Kam-
nik, pod vložno št. 1/03810/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in deležev ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5312825
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: Pucelj France, Kamnik,

Gubčeva 13, vstopil 14. 12. 1989, in Er-
ker Rihard, Ljubljana, Rimska 27, vstopil
29. 6. 1993, vložila po 5,000.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 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; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 4. 1998.

Rg-209545
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02126 z dne 26. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa PAPIGAL, proizvodno podjet-
je, d.o.o., 1382 Begunje 25, sedež: Be-
gunje 25, 1382 Begunje, pod vložno
št. 1/04293/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5337534
Firma: PAPIGAL, proizvodno podjetje,

d.o.o.

Skrajšana firma: PAPIGAL, d.o.o.
Sedež: 1380 Cerknica, Podskrajnik

19
Sprememba družbene pogodbe z dne

2. 4. 1998.

Rg-209547
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04423 z dne 24. 8. 1998 pod št.
vložka 1/30913/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318837
Firma: ZENITH, publicistika in stori-

tve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ZENITH, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Oslavijska 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Korsika Bojan, Ljubljana,

Oslavijska 3, vstop 20. 7. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korsika Bojan, imenovan 20. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 24. 8. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov.

Rg-209552
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/03349 z dne 8. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa ETNA, podjetje za prevozništvo,
transport in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Ramovševa 23, sedež: Ramovševa 23,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14109/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5540208
Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 451 Pri-

pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drob-
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no v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 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; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami.

Rg-209553
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01872 z dne 10. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa PROJEKTIVNI ATELJE – NIZKE
GRADNJE, d.o.o., Podjetje za projektira-
nje nizkih gradenj, šport in turizem, Ker-
snikova 9, Ljubljana, sedež: Kersnikova
9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19113/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, dele-
žev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5622646
Ustanovitelji: Lilik Milica, Ljubljana, Trebinj-

ska 11, Brecelj Helena, Ljubljana, Beljaška
30, Podobnik Janez, Ljubljana, Dunajska 103,
Pavič Vanda, Trzin, Ulica pod gozdom 18,
Moljk Stane, Logatec, Tovarniška 22a, in Pre-
bil Ivanka, Horjul 173, vstopili 21. 4. 1992, in
vložili po 393.000 SIT, Jeglič Erik st., Škofja
Loka, Trata 27, vstopil 21. 4. 1992 in vložil
394.000 SIT, Jeglič Erik ml., Škofja Loka,
Trata 27, vstopil 10. 6. 1996 in vložil 388.000
SIT, Lindič Katja, Brezovica, Cesta na Mele 8,
Log, vstopila 10. 6. 1996 in vložila 388.000
SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 160, vstopila 15. 7. 1997 in
vložila 1,783.000 SIT, INFOND – ZLAT PID,
d.d., Maribor, Trg svobode 6, vstopil 20. 12.
1996 in vložil 1,888.000 SIT, Kobilica Dejan,
Ljubljana, Zelena pot 11, vstopil 21. 4. 1992
in vložil 394.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjajo; Sklad Republike Slovenije, Ljublja-
na, Kotnikova 28, izstopil 15. 7. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 3. 1998.

Rg-209555
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03109 z dne 10. 9. 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 datuma za zastop-
nico s temile podatki:

Matična št.: 5308313
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Novak Darinka, Ljubljana, Kogoje-
va ulica 4, imenovana 25. 9. 1997.

Rg-209556
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03111 z dne 11. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa ETRA 33, Energetski transfor-
matorji, d.d., sedež: Šlandrova 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01402/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5041686
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 602

Drug kopenski promet.
Sprememba statuta z dne 28. 5. 1998.

Rg-209557
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03122 z dne 7. 9. 1998 pri subjektu
vpisa JULON, Proizvodnja poliramidnih fi-
lamentov in granulatov, d.d., Ljubljana,
Letališka c. 15, sedež: Letališka cesta 15,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01638/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika, člana
nadzornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5005485
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: člana

uprave Kosmač Damjan, Boršt pri Trstu, Ita-
lija, Zabrežec 57, ki od 30. 4. 1998 zasto-
pa družbo skupno s članom uprave Sirk
Andrea Nikolom in Sirk Andrea Nikola, Gori-
ca, Italija, Via Brigata Casale 37, ki od 30. 4.
1998 zastopa družbo skupno s članom
uprave Kosmač Damjanom.

Član nadzornega sveta: Petan Anton, iz-
stopil 18. 6. 1997; Snoj Martin, vstopil
18. 6. 1997.

Sprememba statuta z dne 30. 4. 1998.

Rg-209558
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03174 z dne 11. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa GRADIŠČE, Gradbeno podjetje,
d.d., Cerknica, Cesta 4. maja 80, sedež:
Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica, pod
vložno št. 1/00108/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5066271
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mazi Danimir, razrešen 22. 4. 1998;
zastopnik Mazi Danimir-Matevž, Rakek, Par-
tizanska cesta 26a, imenovan 23. 4. 1998.

Člana nadzornega sveta: Majer Nikolaj
in Žagar Jože, izstopila 18. 12. 1997; Ma-
zij Jože, izstopil in ponovno vstopil 18. 12.
1997, ter Čampa Rajko, vstopil 18. 12.
1997.

Rg-209559
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03367 z dne 4. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SOCIUS – Družba za svetovanje, in-
ženiring in založništvo, d.d., Ljubljana, se-

dež: Tržaška 132, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10707/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5463211
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristki Stanič Mariji, ki je bila razrešena
15. 5. 1998.

Člani nadzornega sveta: Tanko Marija in
Herman Bogdana, izstopili 27. 5. 1998,
Stanič Gojko, izstopil 24. 1. 1997, Stanič
Marija, namestnica predsednice in Seme
Bogo, vstopila 27. 5. 1998, ter Klemenc
Danica, izstopila in ponovno vstopila kot
predsednica 24. 1. 1997.

Rg-209561
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03960 z dne 7. 9. 1998 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA GRADEC, sedež:
Bevkova 3, 1270 Litija, pod vložno
št. 1/20688/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5084075000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Logaj Vinko, razrešen 15. 6. 1998;
zastopnica Slabe Ivana-Ivica, Litija, Predil-
niška ulica 19, imenovana 15. 6. 1998, za-
stopa šolo kot v.d. ravnatelja.

Rg-209562
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03987 z dne 17. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI,
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO, sedež:
Poljanska cesta 26a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01566/24 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov in tipov zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5085063027
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik prof.dr. Kralj Božo, Ljubljana, Sa-
mova ulica 11b, imenovan 1. 2. 1998, za-
stopa kot dekan, zastopnik Horvat Jožef,
Lucija-Portorož, Čokova ulica 3, ki od 1. 3.
1998 zastopa kot prodekan za gospodar-
ske dejavnosti, in zastopnik Lubej Miro,
Ljubljana, Tržaška 51a, razrešen 1. 2. 1998
in ponovno imenovan 1. 3. 1998, zastopa
kot prodekan za študijske zadeve.

Rg-209563
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04094 z dne 4. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa DIJAŠKI DOM VIČ, sedež: Gerbi-
čeva 51a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00461/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5050278000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Cerar Marjeta, razrešena 19. 6.
1998; zastopnik Jeram Bojan, Ljubljana-Po-
dutik, Krivec 4, imenovan 20. 6. 1998, za-
stopa dom kot v.d. ravnatelja.

Rg-209564
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04129 z dne 4. 9. 1998 pri subjek-
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tu vpisa SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA,
Družba za zavarovanje in financiranje
izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana, sedež:
Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5665493000
Sprememba statuta z dne 29. 6. 1998.

Rg-209565
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04154 z dne 10. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD
BREZOVICA, sedež: V Radno 9, 1351
Brezovica pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/28747/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5996465
Firma: VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI

ZAVOD VRTCI BREZOVICA
Skrajšana firma: VRTCI BREZOVICA
Sedež: 1357 Notranje Gorice, Nova

pot 9, Vnanje Gorice.

Rg-209566
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04292 z dne 11. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa SLIP, Mednarodno trgovsko
podjetje, d.d., Ljubljana, Cigaletova 9,
sedež: Cigaletova 9, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12869/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5502292
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bokal Marko, razrešen 11. 5. 1998;
direktorica Pavko Breda, Ljubljana, Klemen-
čičeva ulica 3, imenovana 11. 5. 1998.

Rg-209567
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04370 z dne 7. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa DP JUB, delniška družba poob-
laščenka, d.d., sedež: Dol pri Ljubljani
28, 1262 Dol pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/30270/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo datuma ter članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 1244892
Člani nadzornega sveta: Frece Vladimir,

predsednik, Bokalič Boža, namestnica
predsednika in Kmetič Milena, izstopili in
ponovno vstopili 20. 7. 1998.

Rg-209569
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04418 z dne 7. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30968/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča javni zavod s temile podatki:

Matična št.: 1318861
Firma: EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Prešernova c. 6
Osnovni kapital: 166,094.199,05 SIT
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slove-

nije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 9. 7.
1998, odgovornost:  odgovarja do določe-
ne višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kardelj Cvetko Eva, Ljubljana, Rim-
ska c. 10, imenovana 9. 7. 1998, zastopa
zavod kot v.d. ravnatelja.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 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; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 8021 Srednješolsko
splošno izobraževanje; 8022 Srednješolsko
poklicno in strokovno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Šola je nastala z razdelitvijo Srednje eko-
nomske šole Ljubljana na dva zavoda: Sred-
njo ekonomsko šolo in Ekonomsko šolo
Ljubljana.

Rg-209570
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04431 z dne 10. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa EGEJ, PAVC IN OSTALI, pod-
jetje za poslovanje z nepremičninami,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Koprska ul. 72,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27808/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala, zastopni-
ka in dejavnosti ter preoblikovanje iz d.n.o.
v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5940940
Firma: PARADIŽ, družba za posredo-

vanje, trgovino in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pavc Mojca, izstopila 22. 7.

1998; Grobiša Darko, Ljubljana, Ul. bratov
Komel 3, izstopil iz d.n.o. in vstopil v
d.o.o. 26. 3. 1996, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Pavc Mojci, ki je bila razrešena
22. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1998: 1730
Plemenitenje tekstilij; 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 dru-
gih tekstilij, d.n.; 1771 Proizvodnja noga-
vic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanteri-
je, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 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; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim 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, 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; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
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gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. na pod-
lagi akta o ustanovitvi z dne 22. 7. 1998.

Rg-209571
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04437 z dne 4. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa JAVNI ZAVOD CENTER ZA
MLADE DOMŽALE, sedež: Ljubljanska
70, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/30208/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo tipa zastopnice s
temile podatki:

Matična št.: 1227912
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jaz-

bec Lili, Domžale, Aljaževa 2, Vir, razrešena
11. 6. 1998 kot zastopnica in imenovana
za direktorico.

Rg-209572
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04443 z dne 11. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa AKTIVA AVANT I, Pooblašče-
na investicijska družba, d.d., Ljubljana,
sedež: Dunajska 156 – WTC, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26079/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
datuma za zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5893879
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kralj Boštjan, Ljubljana, Ilirska 8, raz-
rešen in ponovno imenovan 17. 7. 1998.

Rg-209573
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04456 z dne 11. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZAVOD PIN, pomoč in nega
ostarelih in invalidnih na domu, Runko-
va 2, Ljubljana, sedež: Runkova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29915/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1233653
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 5552

Priprava in dostava hrane (catering); 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih progra-
mov in storitev; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-209574
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04576 z dne 16. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa ICEC VIDEM KRŠKO, svetova-
nje, inženiring in trgovina, d.d., sedež:
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28385/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5971101
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Dostal David, razrešen
4. 8. 1998; predsednik uprave Kettner Ol-
drich, Žilna, Pri Celulozke 40, imenovan
4. 8. 1998.

Rg-209575
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04607 z dne 17. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM
LOGATEC, sedež: Notranjska 2, 1370
Logatec, pod vložno št. 1/12747/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5158877
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Skvarča Jože, razrešen 31. 7. 1998;
zastopnica Turk Katarina, Logatec, Prešer-
nova 13a, imenovana 1. 8. 1998, zastopa
zdravstveni dom kot v.d. direktorja.

Rg-209577
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04622 z dne 11. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa POSLOVNI SISTEM MERCATOR,
d.d., sedež: Dunajska cesta 107, 1113
Ljubljana, pod vložno št. 1/02785/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5300231
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

članu uprave Brodnjak Stanislavu, ki je bil
razrešen 30. 6. 1998.

Rg-209578
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04626 z dne 11. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa DOOR-TO-DOOR, Podjetje za
distribucijo in trženje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Šmartinska c. 152, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13497/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5523729
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Požar Jože, razrešen 18. 8. 1998;
direktor Vrečar Vladimir, Ljubljana, Brilejeva
ulica 16, imenovan 19. 8. 1998.

Rg-209580
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04666 z dne 17. 9. 1998 pod št.
vložka 1/20171/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5673798002
Firma: PANADRIA, d.o.o., Ljubljana,

Podružnica Panadria Maribor
Skrajšana firma: Podružnica Panadria

Maribor
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Jadranska 27
Ustanoviteljica: PANADRIA, Zastopanje

in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Stegne 33,
vstop 30. 7. 1998, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prelec Stanko, Murska Sobota, Ul.
Zofke Kvedrove 8, imenovan 30. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji 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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
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benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na 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 de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-209581
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04790 z dne 10. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa HSP, ekonomske, tehno-
loške in organizacijske storitve, Ljub-
ljana, d.o.o., sedež: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03171/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča nadomestni sklep Srg
1772/97 – spremembo firme, ustanovi-
teljev, deležev, zastopnika in družbene po-
godbe ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5328667
Firma: HSP, ekonomske, tehnološke

in organizacijske storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Ustanovitelja: Prosen Janko, Domžale,
Ljubljanska c. 127, vstop 16. 11. 1989,
vložek 843.750 SIT, in Zevnik Marko, Ljub-
ljana, Kebetova 36, vstop 15. 3. 1991, vlo-
žek 656.250 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjata; Strman Jure, izstop 14. 5. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Strman Jure, razrešen 13. 9. 1996;
direktor Prosen Janko in zastopnik Zevnik
Marko, ki zastopa družbo kot namestnik di-
rektorja, imenovana 13. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1998: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 511 Posredništvo;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 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; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 9. 1996.

Rg-209582
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04798 z dne 11. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa BANKA DOMŽALE, d.d., Dom-
žale, bančna skupina Nove ljubljanske
banke, sedež: Ljubljanska 62, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/01504/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5101727
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 65121

Dejavnost bank.

Rg-209583
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04801 z dne 11. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA KOSEZE, se-
dež: Ledarska 23, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01411/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5062926
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ku-

har Režek Ana, Ljubljana, Runkova 2, razre-
šena 30. 9. 1997 kot v.d. ravnateljice in
imenovana za ravnateljico, in zastopnica Sti-
plovšek Amalija, Ljubljana, Smrtnikova 6, ki
zastopa šolo kot pomočnica ravnateljice,
imenovana 1. 10. 1997.

Rg-209584
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04827 z dne 11. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa IMP ITAK, Industrija termičnih
aparatov in konstrukcij, d.d., sedež: Ul.
Jožeta Jame 14, 1210 Ljubljana-Šen-
tvid, pod vložno št. 1/05046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5114233
Oseba, poobaščena za zastopanje:

predsednik uprave Regovec Branko, razre-
šen 6. 8. 1998, ter člana uprave Čeperlin
Boštjan in Budna Pavel, razrešena 4. 6.
1998; direktor Baus Izidor, Ljubljana, Pri-
možičeva ulica 1, imenovan 6. 8. 1998.

Rg-209585
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04829 z dne 17. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA MEDVODE, p.o., Cesta ob Sori
11, Medvode, sedež: Cesta ob Sori 11,
1215 Medvode, pod vložno št.
1/01777/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo datuma in tipa za za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5228212
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Marc Jože, Ljubljana, Tabor 14, ki
od 18. 8. 1998 zastopa Hranilno kreditno
službo Medvode neomejeno kot njen vodja.

Rg-209586
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05147 z dne 11. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa PERSPEKTIVA, d.d., sedež: Du-
najska cesta 156, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30044/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča popravni sklep Srg
6045/97 zaradi spremembe firme s temile
podatki:

Matična št.: 5754194
Firma: PERSPEKTIVA, d.d., Borzno po-

sredniška družba.

Rg-209744
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04271 z dne 31. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa SLOVENSKO NARODNO
GLEDALIŠČE, Opera in balet, Ljubljana,
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sedež: Župančičeva 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21227/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5698359
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Božič Darijan, razrešen 1. 3. 1998;
direktor dr. Smrekar Borut, Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 20, imenovan 13. 6. 1998,
zastopa brez omejitev.

Rg-209747
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02664 z dne 31. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa P & S, poslovne analize in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slo-
venska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02459/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5292999
Ustanovitelja: Šefman Bojan in Šefman

Boris, izstopila 12. 2. 1998; Mikolič Dean,
Ljubljana, Vrhovčeva 9, vstopil 30. 12.
1994, vložil 2,422.090 SIT, in P & S, Po-
slovne analize in svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Slovenska 56, vstopil 31. 3. 1998, vlo-
žil 5,068.910 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Šefman Boris in Šefman Bojan, raz-
rešena 12. 2. 1998; direktor Mikolič Dean,
Ljubljana, Vrhovčeva 9, imenovan 12. 2.
1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 2. 1998.

Rg-209748
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03049 z dne 31. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa DOMEX, d.o.o., Podjetje za
stanovanjsko, gostinsko dejavnost in tr-
govino, Pot Vitka Pavliča 6, Hrastnik, se-
dež: Pot Vitka Pavliča 6, 1430 Hrastnik,
pod vložno št. 1/13063/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka, tipa in omejitev zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5511534
Ustanovitelj: Rudniki rjavega premoga

Slovenije, p.o., Trbovlje, Trg revolucije 12,
izstop 14. 5. 1998; Rudnik Trbovlje-Hrast-
nik, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, vstop
14. 5. 1998, vložek 368,903.724,35 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pla-
ninc Darko, Hrastnik, Brnica 77, razrešen
2. 11. 1995 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo neomejeno.

Rg-209749
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04003 z dne 31. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa LB SVETOVANJE, družba za
finančno svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Trg republike 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27211/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljic, osnovnega kapita-
la, zastopnika in dejavnosti, člane nadzor-

nega sveta in spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5924723
Firma: BANČNO – ZAVAROVALNA

DRUŽBA, družba za finančno svetovanje
in inženiring v bančništvu in zavaroval-
ništvu, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: Bančno – zavaroval-
na družba, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanoviteljici: LB HIPO, d.o.o., Ljublja-

na, Trg republike 3, izstopila 23. 6. 1998;
Nova ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, in Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 19, vstopila 23. 6.
1998, vložila po 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marinič Milan, razrešen 23. 6. 1998;
direktor Senčar Janez Maksimiljan, Dob,
Prešernova 22, imenovan 23. 6. 1998.

Člani nadzornega sveta: Klemenčič Na-
dežda – predsednica, Zakrajšek Boris –
namestnik predsednice, Voljč Marko in
Obersnel Jože, vstopili 23. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 31. 8. 1998: 7415
Upravljanje s holding družbami; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 6. 1998.

Rg-209750
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06851 z dne 31. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa JAGER – PROCESNA
OPREMA, d.o.o., Ljubljana, sedež: To-
plarniška 2a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14101/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5539412
Dejavnost, vpisana 31. 8. 1998: 60240

Cestni tovorni promet.

Rg-209751
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02206 z dne 31. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa SNEŽNIK SINPO, Proizvodnja,
storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Kočev-
ska Reka 1a, 1338 Kočevska Reka, pod
vložno št. 1/25898/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5869498
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Muhvič Antun, razrešen 26. 3. 1998;
direktor Pertot Ladislav, Stara cerkev, Go-
renje 45, imenovan 27. 3. 1998.

Rg-209752
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01584 z dne 31. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa GD, podjetje za gradbeno de-
javnost, d.o.o., Dolska cesta 9, Hrastnik,
sedež: Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik,
pod vložno št. 1/11788/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5480736
Člani nadzornega sveta: Mastnak Mari-

ja, izstopila 24. 2. 1998; Kerec Mihael in

Železnik Vincenc, izstopila in ponovno vsto-
pila12.3. 1998, Kirn Stanislav in Pogačnik
Igor, izstopila in ponovno vstopila 24. 2.
1998, Kraner Janez, vstopil 24. 2. 1998.

Rg-209756
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03294 z dne 4. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa IBN-JT, International Business
Network-Mednarodna poslovna mreža,
d.d., podjetje za mednarodno poslova-
nje, sedež: Slovenska c. 27-19, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01637/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5005469
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Dubrovski Drago, razre-
šen 31. 5. 1998; predsednik uprave Kra-
šna Vinko, Ljubljana, Bratovševa ploščad
14, imenovan 1. 6. 1998.

Član nadzornega sveta: Krašna Vinko,
izstopil 31. 5. 1998; Purgaj Jože, vstopil
2. 6. 1998.

Rg-209759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04275 z dne 7. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa SARRIO SLOVENIJA, d.o.o., Pro-
izvodnja kartona, Količevo, Papirniška
1, 1230 Domžale, sedež: Količevo, Pa-
pirniška 1, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/00572/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, družbenikov,
deležev, zastopnikov in pooblastil zastopni-
ka. dejavnosti in družbene pogodbe s temi
podatki:

Matična št.: 5033691
Firma: KOLIČEVO KARTON, Proizvod-

nja kartona, d.o.o.
Skrajšana firma: KOLIČEVO KARTON,

d.o.o.
Ustanovitelji: SARRIO S.A. – FILIALA

ITALIANA, Milano, Italija, Via Tucidide 56,
vstop 11. 9. 1992, vložek 690,189.423,56
SIT, SARRIO S.A., El Prat de Llobregat (Bar-
cel.), Calle Nicolas Maria de Urg. 42, vstop
3. 2. 1995, vložek 1,033.132.288,76 SIT,
in MAYR MELNHOF KARTON
GESELLSCHAFT M.B.H., Dunaj, Avstrija,
Brahmsplatz 6, vstop 12. 6. 1998, vložek
1.229,626.623,13 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Campanini Bonomi Carlopasquale in
zastopnica Gržančić-Glumpak Ančica, raz-
rešena 12. 6. 1998; direktor Groller Mic-
hael, Dunaj, Avstrija, Am Hof 11/11, ime-
novan 12. 6. 1998, ki zastopa družbo brez
omejitev, posamično, in direktor Rožič Bran-
ko, Tržič, Pod gozdom 29, ki od 12. 6.
1998 zastopa družbo brez omejitev, posa-
mično.

Dejavnost, izbrisana 7. 9. 1998: 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
517 Druga trgovina na debelo; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 930 Druge storitvene de-
javnosti.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1998: 21110
Proizvodnja vlaknin; 21120 Proizvodnja pa-
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pirja in kartona; 21210 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 21220 Proizvodnja go-
spodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 21230 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 21240 Proizvodnja tapet;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51700 Druga trgovina na
debelo; 60240 Cestni tovorni promet;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 6. 1998.

Pri vpisu podatka zastopnika (priimek)
so bile tuje črke z dodatnimi oznakami vpi-
sane tako, da so bile dodatne oznake iz-
puščene.

Rg-209757
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03553 z dne 4. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE,
sedež: Videm 80, 1312 Videm-Dobrepo-
lje, pod vložno št. 1/01222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5089956
Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 6023

Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-209760
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03524 z dne 7. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN
KULTURO LITIJA, p.o., Parmova 4, Litija,
sedež: Parmova 4, 1270 Litija, pod vlož-
no št. 1/00622/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova se-
deža in imena ustanoviteljice ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5052599
Firma: ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN

KULTURO LITIJA
Skrajšana firma: ZIK Litija
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1270 Litija, Trg na Stavbah

8a, Litija
Ustanoviteljica: Skupščina občine Litija,

izstop 26. 1. 1998; Občina Litija, Litija, Je-
rebova 14, vstop 26. 1. 1998, odgovor-
nost:  odgovarja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1998: 22130
Izdajanje revij in periodike; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 92130 Kinematografska dejav-
nost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92521 Dejavnost muzejev.

Rg-209761
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04688 z dne 7. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30962/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo pooblaščenko s
temile podatki:

Matična št.: 1319124
Firma: D.P.ISKRA PRINS, družba

pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: D.P.ISKRA PRINS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: družba pooblaščenka
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina

c. IX/6
Osnovni kapital: 31,942.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji po priloženem

seznamu, vstopili 17. 8. 1998, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Remškar Dragan, Ljubljana, Podrož-
niška pot 8, imenovan 20. 7. 1998.

Člani nadzornega sveta: Volk Marko, Zu-
pančič Viktor in Stokić Golob Andrijana,
vstopili 20. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1998: 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7230 Ob-
delava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-209763
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04194 z dne 7. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa LITOSTROJ, Podjetje varnost,
d.o.o., sedež: Litostrojska c. 40, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10363/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5447046
Firma: LITOSTROJ – LITOSTROJSKO

INVALIDSKO PODJETJE, d.o.o., družba
za usposabljanje in zaposlovanje invali-
dov, Ljubljana

Skrajšana firma: LIP, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: LITOSTROJ HOLDING,

d.d., Ljubljana, Litostrojska 40, vstop
28. 12. 1990, vložek 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gornik Karel, razrešen 3. 7. 1998;
direktorica Perko Darinka, Ljubljana, Brile-
jeva 16, imenovana 3. 7. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proiizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-

zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3542 Pro-
izvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4010
Oskrba z elektriko; 4020 Oskrba s plinasti-
mi gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskrba
s paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čišče-
nje in distribucija vode; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
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.;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina 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; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 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 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
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skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
7525 Zaščita in reševanje pri požarih in
nesrečah; 75251 Vodenje, izvajanje in pod-
pora enot civilne zaščite; 75252 Poklicno
in prostovoljno gasilstvo; 8042 Drugo izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij;
9000 Storitve javne higiene; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90004 Kanalizacija
in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge
storitve javne higiene.

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

Rg-209764
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01517 z dne 7. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa GRAL-ITEO, tržne raziskave,
d.o.o., firma v angleškem jeziku:
GRAL-ITEO Marketing Research Ltd., se-
dež: Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29830/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme usta-
novitelja, deležev, osnovnega kapitala in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1196154
Osnovni kapital. 12,975.000 SIT
Ustanovitelja: ITEO SVETOVALNI

INSTITUT, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žil 7,655.250 SIT, in GRAL MARKETING,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 29, vložil
5,319.750 SIT – vstopila 26. 5. 1997, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 3. 1998.

Rg-209766
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03212 z dne 7. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa TKANINA, Trgovsko podjetje,
d.d., Ljubljana, sedež: Wolfova 10a,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12916/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5515840
Člani nadzornega sveta: Briški Tonka,

Fludernik Francka, Leskovšek Milena in
Šintler Mira, izstopile 19. 5. 1998; Špruk
Majda, Jamnik Stane, Klepec Jože in Laba
Vida, vstopili 19. 5. 1998, ter Behrić Asim,
izstopil in ponovno vstopil 19. 5. 1998.

Rg-209768
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03819 z dne 7. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa TEŽMER, podjetje za popravilo

težnih in merilnih naprav, d.o.o., sedež:
Gornji trg 44, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00593/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5066441
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Planovšek Franc, razrešen 6. 4.
1998; direktor Čakš Anton, Petrovče 222,
ki zastopa družbo brez omejitev, in zastop-
nik Kračun Alojz, Celje, Trnoveljska cesta
5, ki zastopa družbo kot namestnik direk-
torja brez omejitev, imenovana 6. 4. 1998.

Rg-209769
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03793 z dne 7. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa VALKARTON, podjetje za pro-
izvodnjo in predelavo valovitega karto-
na, d.d., sedež: Tržaška cesta 1, 1370
Logatec, pod vložno št. 1/06439/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5039860
Sprememba statuta z dne 29. 6. 1998.

Rg-209770
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03861 z dne 7. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa VODNOGOSPODARSKI
INŠTITUT, družba za gospodarjenje z vo-
dami, d.o.o., sedež: Hajdrihova 28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00101/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5055253
Člani nadzornega sveta: dr. Steinman

Franci, dr. Jenko Bojan in Polajnko Angel,
vstopili 7. 5. 1998, ter mag. Battelino Lilian
in Ajdič Mladen, vstopila 23. 6. 1998.

Rg-209771
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04068 z dne 7. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa ŠTUDENTSKI DOMOVI V
LJUBLJANI, sedež: Cesta 27. aprila 31,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00061/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5051142
Dejavnost, vpisana 7. 9. 1998: 9272

Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-209772
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03832 z dne 7. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa POZAVAROVALNICA SAVA, d.d.,
sedež: Dunajska c. 56, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01413/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5063825
Sprememba statuta z dne 30. 6. 1998.

Rg-209773
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04223 z dne 7. 9. 1998 pri subjek-

tu vpisa KOVINA, Kovinsko predelovalno
podjetje, d.d., sedež: Grmaška 3, 1275
Šmartno pri Litiji, pod vložno
št. 1/00830/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5157714
Član nadzornega sveta: Pavšek Marin,

izstopil 13. 7. 1998; Nagode Lijana, vstopi-
la 13. 7. 1998.

Rg-209775
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04236 z dne 8. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa TOKO-LINE, tovarna kovčkov in
usnjenih izdelkov, d.d., Domžale, sedež:
Slamnikarska c. 1, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/12650/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5500800
Člani nadzornega sveta: Sladič Franc,

izstopil 12. 5. 1998; Turk Miro, izstopil in
ponovno vstopil 12. 5. 1998, Orehek Joži-
ca, izstopila in ponovno vstopila 30. 3.
1998, in Cerle Barbara, vstopila 12. 5.
1998.

Rg-209779
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04195 z dne 8. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa CERTIUS I., Pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Vošnjakova 8, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26081/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5895090
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Krašovec Franci, razrešen 9. 7.
1998; direktor Satler Matjaž, Radenci, Ki-
dričevo naselje 5, imenovan 9. 7. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-209782
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03456 z dne 8. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa PERSPEKTIVA, d.d., sedež: Du-
najska cesta 156, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30044/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5754194
Osnovni kapital: 104,658.000 SIT
Sprememba statuta z dne 12. 6. 1998.

Rg-209784
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03505 z dne 8. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa IBT VISOKE GRADNJE, d.o.o.,
Trbovlje, sedež: Gimnazijska c. 16, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/12151/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5491649
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor inž.str. Majcen Janez, razrešen
24. 4. 1998; direktor Knific Andrej, Trbov-
lje, Gabersko 43, imenovan 24. 4. 1998.
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Rg-209785
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03816 z dne 8. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa MREŽA REGRAD, Gospodarsko
interesno združenje regionalnih radij-
skih postaj, sedež: Kotnikova 13, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27074/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5893801
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 78
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Sedlar Anton, razrešen 2. 6. 1998;
direktor Pengov Bitenc Andrej, Ljubljana,
Žaucerjeva 17, imenovan 2. 6. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-209787
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04726 z dne 9. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30984/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo pooblaščenko s
temile podatki:

Matična št.: 1319205
Firma: E. N. HOLDING, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: družba pooblaščenka
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 58
Osnovni kapital: 676,606.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji po seznamu,

vstopili 15. 6. 1998, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mali Florijan, Žirovnica, Rodine 5b,
imenovan 17. 6. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Mesarič Andrej
– predsednik, Povše Anica – namestnica
predsednika in Martinuč Andreja, vstopili
17. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-209789
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03997 z dne 9. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa JAVNO PODJETJE KOMUNALA
TRBOVLJE, d.o.o., sedež: Savinjska
c. 11a, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/06706/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5015731
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 92610

Obratovanje športnih objektov.

Rg-209790
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04001 z dne 9. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa PUBLIKUM, borzno posredova-
nje, d.d., sedež: Miklošičeva 38, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14111/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5539480
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Čendak Dean, Šempeter pri Gorici, Žnidar-
čičeva 24, razrešen 1. 7. 1998 kot član
uprave in imenovan za predsednika uprave.

Rg-209791
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02250 z dne 9. 9. 1998 pri subjek-
tu 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 spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5349907
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kne-

ževič Milan, Ptuj, Vodova 7, razrešen 16. 4.
1998 kot direktor in imenovan za predsed-
nika uprave, in član uprave Habjan Bogdan,
Grosuplje, Pod gozdom cesta III/22, ime-
novan 16. 4. 1998.

Rg-209793
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04464 z dne 11. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30967/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost lastnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5971241
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV

RUSJANOV TRG 9, Rusjanov trg 9, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: SKUPNOST
LASTNIKOV RUSJANOV TRG 9

Pravnoorg. obika: s.l.
Sedež: 1000 Ljubljana, Rusjanov

trg 9
Ustanovitelji: lastniki stanovanj po sez-

namu, Ljubljana, Rusjanov trg 9, vstopili
16. 7. 1996, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Križaj Marko, Ljubljana, Rusjanov
trg 9, imenovan 16. 7. 1996, zastopa skup-
nost lastnikov kot predsednik upravnega od-
bora lastnikov brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-209794
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04447 z dne 11. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa FIT, fizično in tehnično varo-
vanje, Ljubljana, d.d., Ljubljana, Mestni
trg 7/II, sedež: Mestni trg 7/II, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02750/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo datuma imenovanja zastopnice s temile
podatki:

Matična št.: 5174503
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Markič Valentina, Ig št. 219c, ime-
novana 20. 7. 1998, zastopa družbo kot
predsednica uprave družbe – direktorica.

Rg-209795
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02253 z dne 31. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa USB HOTEL, razvojna družba,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 160,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20602/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, os-
novnega kapitala, zastopnika, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5688817
Osnovni kapital. 156,668.033 SIT
Ustanovitelj: GIO, Gradnja investicijskih

objektov, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 1. 7. 1992, vložek 156,668.033 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; SMELT
INTERNATIONAL, d.d., Ljubljana, Dunajska
160, izstop 26. 3. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Simoniti Gregor, razrešen 26. 3.
1998; direktor Hočevar Iztok, Ljubljana, Mi-
klavčeva ulica 52, imenovan 26. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 8. 1998: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 65210 Finančni zakup
(leasing); 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; 74400 Ekonomsko propagiranje;
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 družbene pogodbe z dne
23. 6. 1998.

Rg-209880
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03860 z dne 2. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa MINICOM, podjetje za prodajo
na drobno in debelo in commerce,
d.o.o., sedež: Klek 15a, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/09080/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev in
deležev, uskladitev in spremembo dejavno-
sti, spremembo zastopnice in družbene po-
godbe ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5467497
Firma: PRISMA DIGITAL, vizualno ko-

municiranje, računalniški inženiring in
grafične storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: PRISMA DIGITAL,
d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Bernekerje-
va 13

Osnovni kapital: 2,610.000 SIT
Ustanovitelja: Štrovs Nada, izstopila

30. 6. 1998; Gaspari Jurij, Ljubljana, V Mur-
glah 42, vložil 1,501.000 SIT, in Mišjak
Otilija, Ljubljana, Pavlovčeva 6, vložila
1,109.000 SIT – vstopila 30. 6. 1998, od-
govornost: ne  odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Štrovs Nada, razrešena 30. 6.
1998; direktorica Mišjak Otilija, imenovana
30. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1998: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 6. 1998.

Rg-209882
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04503 z dne 4. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30956/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318977
Firma: NOVA OBZORJA, založništvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: NOVA OBZORJA,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska ce-

sta 206a
Osnovni kapital: 9,100.000 SIT
Ustanovitelj: Čanžek Ludvik, Ljubljana,

Ižanska cesta 206a, vstop 29. 7. 1998, vlo-
žek 9,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čanžek Ludvik, imenovan 29. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Omejitev dejavnosti 74.12 – razen revi-
zijskih dejavnosti.

Rg-209883
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02467 z dne 4. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa ŽURNAL, d.o.o., Ljubljana, pod-
jetje za finančno-računovodsko, knjigo-
vodsko in administrativno-tehnično sve-
tovanje in izvajanje storitev, sedež: Ko-
menskega 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07377/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža,
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5385113
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 28
Ustanovitelja: Srebrnič Sonja, izstopila

23. 4. 1998; Srebrnič Marko, vstopil 23. 4.
1998, vložil 632.000 SIT, in Srebrnič Moj-

ca, vstopila 10. 5. 1994, vložila 999.000
SIT, oba iz Ljubljane, Preglov trg 13, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Rg-209886
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04615 z dne 4. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa GERKO, trgovina, d.o.o., sedež:
Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/30068/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1243462
Ustanovitelj: Geržina Saša-Ivan, izstop

5. 8. 1998; Kolšek Danilo, Ljubljana, Cesta
na Rožnik 31, vstop 26. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Geržina Saša-Ivan, razrešen 1. 8.
1998; direktor Grilc Edvard, Krško, Lapaj-
netova ulica 15, imenovan 1. 8. 1998.

Rg-209887
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02439 z dne 7. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa VENERA, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 13,
sedež: Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03428/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala in deležev, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5307112
Firma: VENERA KOZMETIKA, trgovina

na debelo in drobno, uvoz-izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Brnčičeva 13

Skrajšana firma: VENERA KOZMETIKA,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 10,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šimenko Renata, Notranje

Gorice, Nova pot 80, in Hafner Brane, Sta-
hovica 4a, vstopila 18. 12. 1989, vložila po
5,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
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; 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; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7414
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Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 4. 1998.

Rg-209888
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03821 z dne 7. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa NOVA PARADIGMA, družba za
tehnološki, ekonomski in finančni inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Devova
5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13783/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5527031
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gorenc Sebastjan, razrešen 18. 6.
1998; direktor Halebić Sead, Ljubljana,
Beblerjev trg 1, imenovan 18. 6. 1998.

Rg-209890
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01597 z dne 9. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI, sedež:
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01566/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5085063
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik prof.dr. Kralj Alojz, razrešen 15. 1.
1998; zastopnik prof.dr. Mencinger Jože,
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 4, imenovan
15. 1. 1998, kot rektor Univerze v Ljubljani
zastopa univerzo brez omejitev.

Rg-209891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02504 z dne 9. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa SOPOTNIK TRADE, Marketing,
svetovanje, trgovina, d.o.o., Špruha 33,
IOC Trzin, Mengeš, sedež: Špruha 33,
IOC Trzin, 1236 Trzin, pod vložno
št. 1/06490/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5357772
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 1132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 1593 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-

no z motornimi vozili; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 4. 1998.

Rg-209893
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02628 z dne 9. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa SINTER COMMERCE, trgovina in
zunanja trgovina, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Cesta v Mestni log 100b, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04640/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5334926
Firma: SINTER, trgovina in zunanja tr-

govina, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: SINTER, Ljubljana,

d.o.o.
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 50302

Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 5. 1998.

Rg-209894
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02428 z dne 9. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa GIBIS-EM, Storitve s področja
športa in rekreacije, d.o.o., sedež: Pavši-
čeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22854/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev in spremembo dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5769027
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 1824

Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-

niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9112 Dejavnost strokov-
nih združenj; 9133 Dejavnost drugih orga-
nizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Omejitev dejavnosti 74.12 – razen revi-
zijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 4. 1998.

Rg-209895
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00461 z dne 9. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa NORIK, Podjetje za prodajo in
proizvodnjo, d.o.o., sedež: Dolenjska ce-
sta 73, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02245/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža,
ustanoviteljev, deležev in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5336252
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška

c. 132
Ustanovitelj: Struna Gregor, izstop 23. 1.

1998; Letnar Urban, Ljubljana, C. Dolomit-
skega odreda 40, vstop 23. 1. 1998, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 1. 1998.

Rg-209896
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02393 z dne 11. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa VARIL, podjetje za montažo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Topniška 45,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16359/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev in spremembo dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5591139
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 2821

Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2852 Splošna mehanična
dela; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 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
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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; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 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.

Omejitev dejavnosti 51.18 – razen far-
macevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 4. 1998.

Rg-209897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07238 z dne 11. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa GREBENC, proizvodnja, trgo-
vina, storitve, d.o.o., Preserje, Podpeč
26, sedež: Podpeč 26, 1352 Preserje,
pod vložno št. 1/09412/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5489407
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 14120

Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
14500 Pridobivanje drugih rudnin in kam-
nin, d.n.; 24660 Proizvodnja drugih kemič-
nih izdelkov, d.n.; 26520 Proizvodnja ap-
na; 45210 Splošna gradbena dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51430 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV

aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 12. 1997.

Rg-209899
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04516 z dne 11. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa MISTRA OMS, d.o.o., podjetje
za zagotavljanje kakovosti in tehnični
nadzor, sedež: Dvoržakova 5/I, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30548/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1294539
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Verčič Mija, Ljubljana, Slomškova
16, imenovana 23. 7. 1998.

Rg-209902
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01205 z dne 16. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa GRADIS FINANCE
LJUBLJANA, družba z omejeno odgovor-
nostjo, sedež: Šmartinska 134a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12484/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5497159
Ustanovitelji: GRADIS, Gradbeno pod-

jetje Gradnje Ptuj, d.d., Ptuj, Ormoška 22,
vložil 1,381.103,70 SIT, Gradbeno podjet-
je Gradis Koper, d.d., v stečaju, Koper,
Obrtniška ul. 15, vložil 2,840.949,90 SIT,
Gradis, Nizke gradnje, d.d., Maribor, Lavri-
čeva 3, vložil 8,944.082,60 SIT, Gradis,
Gradbeno podjetje Ravne na Koroškem,
p.o., v stečaju, Ravne na Koroškem, Dobja
vas 125, vložil 3,064.714,50 SIT, W & G –
Podjetje za proizvodnjo strojev in opreme
Maribor, d.o.o., Maribor, Sokolska 60, vlo-
žil 3,186.728,80 SIT, GRADIS, Biro za pro-
jektiranje Maribor, d.o.o., Maribor, Lavriče-
va 3, vložil 668.085,10 SIT, GRADIS
INŽENIRING, d.d., Ljubljana, Letališka 33,
vložil 584.809,60 SIT, GRADIS TEO, Teh-
nične ekonomske in organizacijske storitve,
d.d., Ljubljana, Šmartinska 134a, vložil
1,000.000 SIT, LIO, Lesna industrija in ob-
jekti, d.d., Škofja Loka, Kidričeva 56, vložil
2,632.916,60 SIT, ki so vstopili
5. 6. 1991, Posedi Kos Jadranka, Ljublja-
na, Koblarjeva ulica 19, vložila
13,036.849,10 SIT, ki je vstopila 12. 11.
1996, in Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
42,488.720,60 SIT, ki je vstopil 25. 1.
1996 – odgovornost: ne  odgovarjajo;
GRADIS, Gradbeno podjetje Maribor, p.o.,

Maribor Gosposvetska 29, izstopil 12. 11.
1996, in GRADIS, Gradbeno podjetje Ljub-
ljana, p.o., Ljubljana, Gradnikove brigade
11, izstopil 13. 12. 1996.

Rg-209904
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06077 z dne 2. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa ISKRA ANTENE, d.o.o., Podjetje
anten in elektronskih naprav, sedež:
Idrijska c. 42, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/01929/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, naziva in datuma zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5045487
Osnovni kapital: 131,788.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA ANTENE, d.o.o.,

Vrhnika, Idrijska c. 2, izstopila 12. 6. 1997,
in Republika Slovenija, Ljubljana, Zupanči-
čeva 3, izstopila 29. 11. 1994; ISKRA
HOLDING, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstopila 19. 12. 1990, vložila 125,403.000
SIT, in Tomšič Vincencij, Vrhnika, Idrijska
23, vstopil 12. 6. 1997, vložil 6,385.000
SIT – odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Obreza Miro, Vrhnika, Krožna pot 8b, raz-
rešen 12. 6. 1997 kot zastopnik in imeno-
van za direktorja.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1998: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, 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; 4531
Električne inštalacije; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7230 Ob-
delava podatkov; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
1300/977-1998/MV z dne 6. 1. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 6. 1997.
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Rg-209905
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07221 z dne 2. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ŠPRAH & CO, svetovanje, poslovne
storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Livada
70, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29714/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev družbe ŠMV, d.o.o.,
Podlehnik, spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 1198840
Ustanovitelji: ŠMV, Svetovalno podjetje,

d.o.o., Podlehnik, Dežno pri Podlehniku 2a,
izstopilo 31. 12. 1997; Šprah Majda in
Šprah Vladimir, oba iz Ljubljane, Livada 7,
vstopila 31. 12. 1997, vložila po 650.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Pripojitev družbe ŠMV, svetovalno pod-
jetje, d.o.o., Podlehnik (št. vl. 1/7606/00 –
Ptuj), na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
10. 12. 1997.

Rg-209906

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07400 z dne 10. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa ARAHCONSULTING, gospodarsko
svetovanje, d.o.o., sedež: Večna pot 11,
1111 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02058/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti na podla-
gi Cpg 91/97 ter zavrnitev dejavnosti pod
šifro 65.23 in 67.12 s temile podatki:

Matična št.: 5284384
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1998: 5118

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 7450 Dejavnost agencij za zaposlo-
vanje in posredovanje delovne sile.

Rg-209907
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01021 z dne 3. 6. 1998 pri subjektu
vpisa SANITA, družba za trgovino na de-
belo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Gasil-
ska 7, sedež: Gasilska 7, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00111/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča nadomestni sklep Srg
5100/97 – spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5000408
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, izstopila 4. 7.
1997; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska
c. 56, vložil 4,568.000 SIT, Slovenski od-
škodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica
5, vložil 3,054.000 SIT, MERCATA 1, d.d.,
Ljubljana, Železna cesta 18, vložila
6,107.000 SIT, Ahčin Matjaž, Videm Dobre-
polje, Bruhanja vas 20, vložil 493.732,80
SIT, Bajec Anica, Ljubljana, Bezenškova
ul. 19, vložila 592.417,80 SIT, Bernard Ana,
Ljubljana, Celovška cesta 269, vložila
513.021,60 SIT, Cerar Marija, Moravče,
Stegne 12, vložila 738.726,90 SIT, Hudo-
klin Angela, Ljubljana Polje, Novo Polje, C.
I/20, vložila 812.284,20 SIT, Meglen Joži-
ca, Ljubljana, Rožna dolina, C. XV/20, vloži-
la 949.660,10 SIT, Leskovšek Jožef, Ljub-

ljana, Bratovževa ploščad 29, vložil
9,198.378,40 SIT, Šarčevič Bernarda,
Šmarje Sap, Mari Vrh 62, vložila 806.652,90
SIT, Zajec Valerija, Ljubljana Polje, Sneber-
ska cesta 88, vložila 309.676,10 SIT, Pirc
Amalija, Ljubljana, Gotska 4, vložila
149.631,30 SIT, Miklavčič Anton, Kamnik,
Meninska 2, vložil 54,966,60 SIT, Gerbič
Natalija, Ljubljana, Ane Ziherlove 14, vložila
122.148, SIT, Zavadlal Marija, Ljubljana, Po-
trčeva 8, vložila 354.229,20 SIT, Androjna
Ivan, Ljubljana, Ižanska c. 231, vložil
42.751,80 SIT, Tratnik Zlata, Ljubljana, Ce-
sta na Vrhovce 54, vložila 119.094,30 SIT,
Straus Bosiljka, Ljubljana, Clevelandska 25,
vložila 354.229,20 SIT, Vovk Marko, Notra-
nje Gorice, Gmajna 45, vložil 265.671,90
SIT Dolenc Jože, Ljubljana, Mokrška ul. 40,
vložil 103.825,80 SIT, Kurent Marija, Ljub-
ljana, Savlje 42, vložila 244.296 SIT, Zajec
Maja, Ljubljana Polje, Sneberska cesta 88,
vložila 177.114,60 SIT, Zajec Tamara, Ljub-
ljana, Sneberska cesta 88, vložila 88.557,30
SIT, Leskovšek Ljudmila, Ljubljana, Bratov-
ževa ploščad 29, vložila 109.933,20 SIT, in
Bardorfer Irena, Ljubljana Polje, Polje 362,
vložila 207.000 SIT – vstopili 4. 7. 1997,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Rg-209908
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00229 z dne 10. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa AC-INTERCAR, d.o.o., trgovina z
avtomobili in deli, vzdrževanje motornih
vozil, Ljubljana, sedež: Baragova ulica 5,
1113 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19872/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev družbe
AUTOCOMMERCE, d.o.o., Nova Gorica, vl.
št. 1/3049/00, in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5670209
Osnovni kapital: 141,655.141 SIT
Ustanovitelj: AUTOCOMMERCE, d.d.,

Ljubljana, Ljubljana, Baragova 5, vstop
23. 9. 1992, vložek 141.655.141 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Pripojitev družbe AUTOCOMMERCE,
d.o.o., za notranjo in zunanjo trgovino z avto-
mobili in deli, Nova Gorica, št.
vl. 1/3049/00, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 14. 1. 1998.

Rg-209910
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02161 z dne 28. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa EN-KNAP, Zavod za organizacijo
in izvedbo kulturnih prireditev, Ljubljana,
sedež: Kobetova 26, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25751/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5865778
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Želježič Andrej, razrešen 1. 1. 1998;
direktor Kobal Valter, Maribor, Smetanova
49, imenovan 2. 4. 1998.

Rg-209911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02178 z dne 10. 6. 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 tipa in datuma za-
stopnika, predlog za vpis omejitev pa zavr-
nilo, s temile podatki:

Matična št.: 5534364
Oseba, pooblaščena za zastopanje: No-

san Jože, Višnja Gora, Podsmreka 1, razre-
šen 1. 1. 1998 kot zastopnik in imenovan
za direktorja.

Rg-209912
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02190 z dne 13. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa STUDIO CONSULTING, p.o., Ljub-
ljana, sedež: Likozarjeva 1, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št.1/07415/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje p.o. v d.d., spremembo firme, na-
slova sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, datuma in tipa zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5385741
Firma: STUDIO CONSULTING, sveto-

vanje in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO CONSUL-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Likozarjeva 3
Osnovni kapital: 26,900.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Dunajska c. 56, vložil 2,690.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5, vložil 2,690.000 SIT, Slovenska raz-
vojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vložila 13,980.000 SIT, Brenčič Gojmir,
Ljubljana, Pohlinova 12, vložil 2,410.000
SIT, Aš Lea, Ljubljana, Jakčeva 39, vložila
550.000 SIT, Štefančič Irena, Škofja Loka,
Reteče 57a, vložila 220.000 SIT, Štefančič
Tomaž, Ljubljana, Tacenska 17, vložil
400.000 SIT, Štefančič Primož, Škofja Lo-
ka, Reteče 57a, vložil 70.000 SIT, Čretnik
Kristina, Škofja Loka, Reteče 57a, vložila
290.000 SIT, Čretnik Vladimir, Škofja Loka,
Reteče 57a, vložil 290.000 SIT, Porenta Mi-
roslava, Škofja Loka, G. vas Reteče 12, vlo-
žila 170.000 SIT, Porenta Emilija, Škofja Lo-
ka, Reteče 57, vložila 290.000 SIT, Ivančič
Franc, Ljubljana, Mestni trg 6, vložil 290.000
SIT, Ivančič Amalija, Ljubljana, Mestni trg 6,
vložila 290.000 SIT, Ivančič Rudi, Ljubljana,
Mestni trg 6, vložil 140.000 SIT, Ferlan Aloj-
zija, Škofja Loka, Groharjevo naselje 53, vlo-
žila 250.000 SIT, Ferlan Jakob Radoslav,
Škofja Loka, Groharjevo naselje 53, vložil
290.000 SIT, Dagarin Martinka, Škofja Lo-
ka, Mestni trg 24, vložila 220.000 SIT, Da-
garin Meta, Škofja Loka, Mestni trg 24, vloži-
la 70.000 SIT, Hočevar Irena Ljubica, Med-
vode, Verje 5, vložila 250.000 SIT, Hočevar
Sebastjan, Medvode, Verje 5, vložil 180.000
SIT, Bukovac Ksenija, Ljubljana, Einspieler-
jeva 4, vložila 70.000 SIT, Bukovac Emil,
Ljubljana, Einspielerjeva 4, vložil 250.000
SIT, Bukovac Živa, Ljubljana, Einspielerjeva
4, vložila 250.000 SIT, Bukovac Tomaž,
Ljubljana, Einspielerjeva 4, vložil 70.000 SIT,
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in Aš Marjan, Ljubljana, Tabor 10, vložil
230.000 SIT – vstopili 28. 1. 1998, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Brenčič Gojmir, ki od 28. 1. 1998
zastopa družbo kot začasni direktor.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
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; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Lastninsko preoblikovanje p.o. v d.o.o.
vpisano na podlagi soglasja Agencije Repub-
like Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo, Kotnikova 28, Ljubljana, št. LP
01417/01314 – 1998/GV.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 1. 1998.

Rg-209913
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02772 z dne 10. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa EMONA – BLAGOVNI CENTER,
d.d., Ljubljana, sedež: Šmartinska 130,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04670/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo ustanoviteljev in deležev, osnovni ka-
pital, spremembo tipa in datuma zastopnika
ter člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5004683
Osnovni kapital: 1.306,879.000 SIT
Ustanovitelji: EMONA-VPS, d.o.o., Ljub-

ljana, Šmartinska 130, EMONA-BLAGOVNI
CENTER, d.d., Ljubljana, Šmartinska 130,

in SKUPINA EMONA, Ljubljana, Šmartinska
130, izstopile 14. 4. 1998; delničarji po sez-
namu – pred lastninskim preoblikovanjem,
vstopili 17. 4. 1992, vložili 114,465.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstopil 14. 4. 1998, vložil
119.241.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Dunajska 56, vstopil 14. 4. 1998, vložil
128,138.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, Ljubljana, Dunajska 160, vstopila 14. 4.
1998, vložila 620,511.000 SIT, udeleženci
interne razdelitve, vstopili 14. 4. 1998, vloži-
li 221,416.000 SIT, in udeleženci notranje-
ga odkupa, vstopili 14. 4. 1998, vložili
103,108.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastop-
nik Pušavec Janez, Podnart, Obsiše 14a, ki
od 5. 2. 1998 zastopa družbo kot začasni
direktor s posamičnim pooblastilom za zasto-
panje, in direktor Škraba Janez, Ljubljana,
Ižanska c. 235, imenovan 11. 11. 1993, ki
zastopa družbo kot direktor s posamičnim
pooblastilom za zastopanje.

Člani nadzornega sveta: Škraba Janez,
Dimnik Ivanka, PerčičJože, Pahulje Senečič
Ana, Mayer Janez in Gorišek Marjana, vsto-
pili 14. 4. 1998.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova
28, Ljubljana, št. LP 01472/01112 –
1998/TJ, z dne 14. 5. 1998.

Rg-209915
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02939 z dne 7. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30762/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1303554
Firma: FRIZARTI, družba za upravlja-

nje, d.d.
Skrajšana firma: FRIZARTI, d.d.
Pravoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1230 Domžale, Kopališka ul. 1
Osnovni kapital: 28,104.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Božnar Stanka, Ljubljana, Ribniška
15, imenovana 21. 5. 1998.

Članice nadzornega sveta: Kamin Stan-
ka, Ilijevec Marica in Šuc Marija, vstopile
21. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-

koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Vpis statuta z dne 21. 5. 1998.
Vpis odobrenega kapitala 14,052.000 SIT.

Rg-209919
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03878 z dne 10. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa ISKRA – Sistemi sekundarne ener-
getike, d.d., Ljubljana, Stegne 21, sedež:
Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09850/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5437504
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Triller Igor, razrešen 29. 6. 1998;
generalni direktor Kukovič Ivan Valentin, Ljub-
ljana, V Murglah 257, imenovan 29. 6. 1998.

Rg-209920
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04839 z dne 27. 8. 1998 pri subjek-
tu vpisa EMONA – BLAGOVNI CENTER,
d.d., Ljubljana, sedež: Šmartinska 130,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04670/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep s temile podatki:

Matična št.: 5004683
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Pušavec Janez, Podnart, Ovsiše 14a,
imenovan 5. 5. 1998, zastopa družbo kot
začasni direktor s posamičnim pooblastilom
za zastopanje; direktor Škraba Janez, razre-
šen 12. 5. 1998.

Člana nadzornega sveta: Maver Janez in
Gorišek Marjan, vstopila 14. 4. 1998.

Rg-209922
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06470 z dne 3. 9. 1998 pri subjektu
vpisa BRIN INTERNATIONAL, trgovina, iz-
voz-uvoz, špedicija, d.o.o., Ljubljana, Le-
tališka 16, sedež: Letališka 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18098/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5888433
Ustanovitelj: Prebil Pavel in Resnik Hedvi-

ka, izstopila 30. 10. 1996; DSH DEUTSCH
– SLOWENISCHER HANDEL GMBH, Weis-
sach im Tal, Nachtigallenstr. 6, vstopil
30. 10. 1996, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-209925
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00813 z dne 1. 9. 1998 pri subjektu
vpisa FILCOBAR, Podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Rozmanova 6,
sedež: Rozmanova 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18301/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanovitelja,
deleža in družbene pogodbe ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5622301
Ustanovitelj: Gomizelj Dorjan, izstopil

5. 11. 1997; Jamnik Andrej, Ljubljana, Roz-
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manova 6, vstopil 8. 4. 1992, vložil 900.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 1. 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 debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 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
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
belo 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 iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-

belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 5274
Druga popravila, d.n.; 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 hi-
šnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lo-
kalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 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; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov širo-
ke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 11. 997.

Rg-209927
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01356 z dne 14. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa G.A., podjetje za tekoče in inve-
sticijsko vzdrževanje, Iška vas 9a, p. Ig,
d.o.o., sedež: Iška vas 9a, 1292 Ig, pod
vložno št. 1/05461/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5357802
Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 80422

Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne 2. 3.

1998.
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Rg-209929
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01448 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu
vpisa MMTV 1, d.o.o., podjetje za oddaja-
nje programov v kabelskih sistemih, se-
dež: Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19467/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanovitelja s
temile podatki:

Matična št.: 5653487
Ustanovitelj: CME MEDIA ENTERPRISES

B.V., Amsterdam, Leidesplein 29, izstop
16. 7. 1997; CME SLOVENIA B.V., Amster-
dam, Nieuwe Spegelstraat 26, vstop 16. 7.
1997, vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-209930
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01512 z dne 14. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa ROD, podjetje za ekonomske, or-
ganizacijske, tehnološke in posredniške
storitve, d.o.o., sedež: Gostičeva 85,
1235 Nožice, Radomlje, pod vložno
št. 1/02492/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5299764
Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0125 Reja drugih živali; 0130 Me-
šano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske sto-
ritve; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9253 Dejavnost botaničnih in žival-
skih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
9. 9. 1998.

Rg-209934
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02574 z dne 1. 9. 1998 pri subjektu
vpisa MEC, Marketing, Engeneering, Con-

sulting, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 3a,
sedež: Linhartova 3a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06167/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5653525
Ustanovitelj: Gabrijel Stanislav, Ljubljana,

Goljarjeva pot 5, vstop 21. 11. 1989, vložek
2,248.598 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Bračič Andrej, izstop 23. 4. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 4. 1998.

Rg-209935
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02608 z dne 3. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SAMO, Podjetje za varovanje pre-
moženja in oseb ter projektiranje in izde-
lava alarmnih sistemov, d.o.o., sedež: Re-
boljeva 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22052/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo deležev in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5729327
Ustanovitelja: Kosirnik Stanislava in Ko-

sirnik Vasilij, oba iz Ljubljane, Reboljeva 9,
vstopila 22. 2. 1993, vložila po 875.622,50
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 4. 1998.

Rg-209938
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02636 z dne 4. 9. 1998 pri subjektu
vpisa VEM, Podjetje za organizacijo,
d.o.o., Ljubljana, Jamnikarjeva 73, sedež:
Jamnikarjeva 73, 1111 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04111/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5326010
Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 18220

Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 45210
Splošna gradbena dela; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45430
Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska
in steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52740 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55210 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 55220 Sto-
ritve kampov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-209940
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03057 z dne 3. 9. 1998 pri subjektu

vpisa VRT, proizvodno in trgovsko podjet-
je, d.o.o., Sostro Dobrunje, Pot na most
3, sedež: Pot na most 3, 1261 Sostro-Do-
brunje, pod vložno št. 1/12120/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in deležev ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5487404
Osnovni kapital: 26,476.107,20 SIT
Ustanovitelja: Juvan Jožica, vstopila

18. 3. 1991, vložila 12,422.858,80 SIT, in
Juvan Viktor, vstopil 10. 3. 1993, vložil
14,053.248,40 SIT, oba iz Dobrunj, Pot na
most 3, odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1998: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki.

Rg-209941
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03156 z dne 10. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa JAVNO PODJETJE ZA
VZDRŽEVANJE AVTOCEST, d.o.o., sedež:
Grič 54, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01313/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5075963
Člani nadzornega sveta: Novak Marjana,

Drinovec Bogdan, Višinski Gordana, namest-
nica in Štrajn Stanko, izstopili 9. 4. 1998;
Bronjak Anton, predsednik, izstopil in ponov-
no vstopil 9. 4. 1998, Kovše Nataša, na-
mestnica, Šegan Jasna, Vatovec Egon in
Smrdelj Robert, vstopili 9. 4. 1998.

Rg-209942
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03866 z dne 4. 9. 1998 pri subjektu
vpisa FAMILY FROST, storitve na področ-
ju globokozmrznjenih izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Goriška ul. 17, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27271/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5924413
Sedež: 1210 Ljubljana, Tacenska 20.

Rg-209943
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04171 z dne 1. 9. 1998 pri subjektu
vpisa MESARSTVO PUGELJ, podjetje za
proizvodnjo izdelkov, trgovino in go-
stinstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vodniko-
va 187, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30159/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1243764
Firma: MESARSTVO PUGELJ, podjetje

za proizvodnjo mesnatih izdelkov, trgovi-
no in gostinstvo, d.o.o.
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Skrajšana firma: MESARSTVO PUGELJ,
d.o.o.

Sedež: 1290 Grosuplje, Brezje pri Gro-
supljem 30

Sprememba akta o ustanovitvi z dne 7. 7.
1998.

Rg-209944
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04659 z dne 1. 9. 1998 pri subjektu
vpisa GRIS, Podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino, gostinstvo, turizem, inženiring, sto-
ritve..., d.o.o., Ljubljana, sedež: Ižanska
280a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22251/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža, de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5824567
Sedež: 1000 Ljubljana, Šarhova 28
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1998: 5115 Po-

sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi in gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 8. 1998.

Rg-209945
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04796 z dne 7. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30966/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319361
Firma: VEOMIDI, KASTELIC IN OSTALI,

trgovina in storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VEOMIDI, KASTELIC IN

OSTALI, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorog. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Brdo

45
Ustanovitelja: Kastelic Vesna, Ilirska Bi-

strica, Šembije 39, in Rotar Mitja Metod,
Ljubljana, Igriška ulica 8, vstopila 24. 8.
1998, odgovornost:  odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kastelic Vesna in zastopnik Rotar Mitja

Metod, imenovana 24. 8. 1998, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1998: 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Stro-
jenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-

čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
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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 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomož-
ne 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 plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9252 De-
javnost 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 dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-209946
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 98/04797 z dne 7. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30961/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319370
Firma: STUDIO 10, fotografija, obliko-

vanje, založništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO 10, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod Ježa-

mi 10
Osnovni kapital: 2,350.647 SIT
Ustanoviteljica: Pukšič Mirjana, Ljubljana,

Klunova ulica 10, vstop 19. 8. 1998, vložek
2,350.647 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Pukšič Mirjana in zastopnica Žle Dani-
jela, Domžale, Ljubljanska cesta 88, imeno-
vani 19. 8. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-209948
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04819 z dne 8. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30975/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319388
Firma: KLJUČAVNIČARSTVO ATM

ROKAVEC & CO., proizvodnja, storitve, tr-
govina in svetovanje, d.n.o.

Skrajšana firma: KLJUČAVNIČARSTVO
ATM ROKAVEC & CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Verje 38a
Ustanovitelja: Rokavec Tatjana in Roka-

vec Drago, oba iz Medvod, Verje 38a, vsto-
pila 21. 8. 1998, odgovornost:  odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Rokavec Tatjana in Rokavec Drago,
imenovana 21. 8. 1998, kot vodji poslov za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 0141 Sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valja-
nje kovin, prašna metalurgija; 2852 Splošna
mehanična dela; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-

nja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja
rudarskih in gradbenih strojev; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-210030
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00464 z dne 11. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa ENDRESS + HAUSER, d.o.o., sve-
tovalni inženiring, Ljubljana, Bravničarje-
va 20, Ljubljana, sedež: Bravničarjeva 20,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25840/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5846960
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Kofol Borisu, ki je bil razrešen
31. 12. 1997.

Rg-210030a
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02912 z dne 22. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa ENDRESS + HAUSER, d.o.o., sve-
tovalni inženiring, Ljubljana, Bravničarje-
va 20, Ljubljana, sedež: Bravničarjeva 20,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25840/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 464/98 zara-
di zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5846960
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Kofol Boris, Ljubljana, Celovška 106, ime-
novan 1. 1. 1998, in Božo Vihar, Ljubljana,
Ulica bratov Učakar 132, razrešen 1. 1.
1998 kot zastopnik in imenovan za prokuri-
sta.

Rg-210032
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00741 z dne 28. 8. 1998 pri subjek-
tu vpisa KREATOR, Poslovni center, d.o.o.,
sedež: Litijska cesta 38, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/11990/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5489563
Ustanovitelj: Podgoršek Marina, izstop

8. 7. 1998; Podgoršek Aleksander, Ljublja-
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na, Jakčeva 8, vstop 25. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Podgoršek Marina, razrešena 8. 7.
1998; direktor Podgoršek Aleksander, ime-
novan 8. 7. 1998.

Rg-210034
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00757 z dne 13. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa STIMOROL, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnčičeva 5,
1231 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25144/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in omeji-
tev s temile podatki:

Matična št.: 5832624
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Gaberc Iztok, razrešen 17. 11. 1997;
direktorica Cigoj Nataša, Ljubljana, Vodniko-
va 169, ki od 17. 11. 1997 zastopa in pod-
pisuje v imenu družbe skupaj z g. Thorben
Linnebergom, in direktorica Zagorc Meri,
Ljubljana, Športna ulica 10, imenovana
17. 11. 1997, ki zastopa in podpisuje v ime-
nu družbe skupaj z g. Thorben Linneber-
gom.

Rg-210035
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00759 z dne 13. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa ACER-M, inženiring, trgovina in
posredovanje, d.o.o. Vrhnika, sedež: Le-
sno brdo 33a, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/23074/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5764777
Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 0201

Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo 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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;

52484 Trgovina na drobno s kurivom; 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 6. 1998.

Rg-210036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00760 z dne 13. 7. 1998 pod št.
vložka 1/23074/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča domačo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 5764777002
Firma: ACER-M, d.o.o., inženiring, tr-

govina in posredovanje, d.o.o., Podružni-
ca Logatec

Skrajšana firma: ACER-M, d.o.o., Po-
družnica Logatec

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1370 Logatec, Tovarniška 36
Ustanovitelj: ACER-M, d.o.o., Vrhnika,

Lesno brdo 33a, vstop 6. 2. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pečar Anton, Vrhnika, Lesno brdo 33a,
imenovan 6. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1010
Pridobivanje črnega premoga; 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; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 6024 Cestni tovorni promet;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7481
Fotografska dejavnost; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-210037
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00784 z dne 17. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa AC KONDOR, trgovina in za-
stopstvo, d.o.o., Ljubljana, Letališka 9a,
sedež: Letališka 9a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26893/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5402239
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Meglič Dušan, razrešen 15. 12. 1997;
direktor Kurent Lado, Ljubljana, Vojkova 73,
imenovan 15. 12. 1997.

Rg-210039
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00795 z dne 16. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa AUTOTEHNIK – BORIS – MN,
d.o.o., trgovsko podjetje za rezervne de-
le, sedež: Kurilniška 18, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/17947/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5619637
Dejavnost, vpisana 16. 7. 1998: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 3. 1998.

Rg-210041
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00976 z dne 17. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa KARNER, Import – Export – Engi-
neering – Marketing – Consulting – Re-
presentation – d.o.o., V Murglah 177,
Ljubljana, sedež: V Murglah 177, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19025/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in osnovnega kapitala, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5621208
Osnovni kapital. 7,535.546 SIT
Ustanovitelja: Karner Avguštin, vstopil

26. 6. 1992, in Karner Cirila, vstopila 12. 2.
1998, oba iz Ljubljane, V Murglah 177, vlo-
žila po 3,767.773 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
27100 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po
standardih ECSC; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
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prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 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 dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lo-
kalih; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 61100 Pomorski promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7230 Obdela-
va podatkov; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74300 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;

74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 2. 1998.

Rg-210043
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01046 z dne 17. 6. 1998 pri subjek-
tu vpisa FIDELA, zaključna gradbena de-
la, d.o.o., Ljubljana, Pod vrbami 10, se-
dež: Pod vrbami 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22111/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, deleža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5721610
Osnovni kapital: 25,000.000 SIT
Ustanovitelj: Flajs Dag, Ljubljana, Pod vr-

bami 10, vstop 24. 3. 1993, vložek
25,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 2. 1998.

Rg-210048
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01690 z dne 8. 6. 1998 pri subjektu
vpisa RAZVOJ 2000, Družba za poslovno
svetovanje, d.o.o., sedež: Krakovski nasip
26, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29255/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile podatki:

Matična št.: 1191977
Sedež: 1000 Ljubljana, WTC – Dunaj-

ska 156.

Rg-210050
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02082 z dne 13. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa STUDIOM MODUL, Projektni inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brodarjev
trg 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23089/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, naslova sedeža, naslova ustanovitelja
in zastopnika, deležev in osnovnega kapitala
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5781531
Firma: STUDIO MODUL, Projektni in-

ženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO MODUL, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška

c. 165
Osnovni kapital: 8,378.833 SIT
Ustanovitelj: Pinezič Milan, Ljubljana, Bro-

darjev trg 1, vstop 10. 5. 1993, vložek
8,378.833 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
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tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 2. 1998.

Rg-210052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02268 z dne 23. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa PULITUS, podjetje za vse vrste
čiščenja, vzdrževanje prostorov, selitve,
svetovanje, strojno in ročno pletenje,
d.o.o., Sela 10b, 1240 Kamnik, sedež:
Sela 10b 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/06814/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbene pogodbe
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5422914
Dejavnost, vpisana 23. 7. 1998: 2521

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 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 turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7420 Projektiranje in

tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 4. 1998.

Rg-210053
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02322 z dne 20. 7. 1998 pri subjek-
tu vpisa ROBIT, proizvodnja, gradbeniš-
tvo, trgovina, gostinstvo, turizem, inženi-
ring, export-import, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Špruhe 1, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/06804/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5369681
Dejavnost, vpisana 20. 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 dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 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 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 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 parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-

skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 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, 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; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih lini-
jah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 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.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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; 9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejav-
nost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 17. 4. 1998.
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MURSKA SOBOTA

Rg-206119
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01304 z dne 21. 4.
1998 pri subjektu vpisa MESARIJA VARGA
KROG, Trgovsko, proizvodno in storitve-
no podjetje d.o.o., sedež: Krog, Dobel-
ska ul. 9, 9000 Murska Sobota, pod vlož-
no št. 1/01759/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, os-
novnega kapitala, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5736102
Firma: MESARIJA VARGA KROG, trgo-

vina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,562.428,80 SIT
Ustanovitelj: Varga Štefan, Murska So-

bota, Krog, Dobelska ul. 9, vstop
8. 4. 1992, vložek 1,562.428,80 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Varga Štefan, imenovan 8. 4. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutni-
ne; 01300 Mešano kmetijstvo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 15110 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
15120 Proizvodnja in konzerviranje perut-
ninskega mesa; 15130 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15330
Druga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja;
15940 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51630 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52270 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
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; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet.

Rg-209672
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s skle-

pom Srg št. 98/00069 z dne 15. 9. 1998 pri
subjektu vpisa NAFTA LENDAVA, proizvod-
nja naftnih derivatov d.o.o., sedež: Rudar-

ska ul. 1, 9220 Lendava, pod vložno
št. 1/02116/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo družbene pogodbe in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5041287
Sedež: 9220 Lendava, Rudarska ul. 1
Člani nadzornega sveta: Bedenk Janez,

vstop 24. 3. 1995; Marič Aleksander, vstop
21. 2. 1997; Kristan Ostoj, vstop 8. 12.
1997; Šuster Dagmar, vstop 8. 12. 1997.

Dejavnost, izbrisana dne 15. 9. 1998:
4010 Oskrba z elektriko; 4030 Oskrba s
paro in toplo vodo; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7525 Zaščita in reševanje pri požarih in
nesrečah; 9000 Storitve javne higiene.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 29120 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 33300 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 40102 Pro-
izvodnja elektrike v TE in JE; 40103 Druga
proizvodnja elektrike; 40104 Prenos elektri-
ke; 40105 Distribucija elektrike; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Di-
stribucija pare in tople vode; 45210 Splošna
gradbena dela; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74300 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 75251 Vodenje, izvajanje
in podpora enot civilne zaščite; 75252 Po-
klicno in prostovoljno gasilstvo; 75253 Dru-
ge oblike zaščite in reševanja; 90004 Kana-
lizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120, Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, družba ne oprav-
lja revizijske dejavnosti in davčnega sveto-
vanja.

Rg-208407
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00072 z dne 24. 6.
1998 pri subjektu vpisa TERACERSTVO IN
KAMNOSEŠTVO, trgovina in opravljanje
storitev, Murska Sobota d.o.o., sedež: Ko-

pališka 2, 9000 Murska Sobota, pod vlož-
no št. 1/01670/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje druž-
be, spremembo osnovnega kapitala družbe,
ustanoviteljev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5691460
Osnovni kapital: 38,762.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
10. 12. 1997, vložek 3,862.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vstop 10. 12. 1997,
vložek 3,862.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 10. 12. 1997,
vložek 27,618.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sarjaš Ivan, Črenšovci, Trnje 40,
vstop 10. 12. 1997, vložek 240.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hoheger Šte-
fan, Tišina, Murski Črnci 53c, vstop 10. 12.
1997, vložek 240.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šabjan Pavel, Dobrovnik, Kobilje
71, vstop 14. 9. 1992, vložek 360.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lukač Stanislav,
Murska Sobota, Bakovci, Mali Bakovci 80,
vstop 10. 12. 1997, vložek 240.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ferbežar Ivan,
Murska Sobota, Vrtna ul. 2, vstop 10. 12.
1997, vložek 280.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lončar Avgust, Beltinci, Cankar-
jeva 6, vstop 10. 12. 1997, vložek 280.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Donša Ma-
rija, Murska Sobota, Lendavska 45a, vstop
10. 12. 1997, vložek 280.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Perkovič Dragomir,
Murska Sobota, Lendavska 25, vstop
14. 9. 1992, vložek 340.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Godvajs Janez, Murska
Sobota, Rakičan, Kotna 15, vstop 10. 12.
1997, vložek 320.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kelemen Josip, Murska Sobota,
Gregorčičeva 46, vstop 10. 12. 1997, vlo-
žek 320.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Hoheger Danijela, Tišina, Murski Črnci
53c, vstop 10. 12. 1997, vložek 80.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Perkovič Zo-
ran, Murska Sobota, Lendavska 25, vstop
10. 12. 1997, vložek 160.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Perkovič Jasna, Mur-
ska Sobota, Lendavska 25, vstop 10. 12.
1997, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sarjaš Roman, Črenšovci, Trnje
40, vstop 10. 12. 1997, vložek 80.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hoheger Katja,
Tišina, Murski Črnci 53c, vstop 10. 12.
1997, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jančar Janez, Rogašovci, Nusko-
va 24, vstop 14. 9. 1992, vložek 20.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kosednar
Mihael, Cankova, Krašči 13, vstop
14. 9. 1992, vložek 20.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; DEKOR, podjetje final-
nih del v gradbeništvu p.o., Murska Sobota,
izstop 25. 7. 1996:

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregni-
ranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezane-
ga in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2621 Proi-
zvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
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nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih ke-
ramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih mate-
rialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proi-
zvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja iz-
delkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega 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; 50101 Tr-
govina 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 vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina 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 tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 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 pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 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; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, 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;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespeciali-
ziranih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi 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, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim 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; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 – Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, družba ne opravlja posredništva
pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana št. LP 01444/01995-1998/ST z
dne 12. 2. 1998.

Rg-208442
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00144 z dne 24. 6.
1998 pri subjektu vpisa MESARSTVO
KODILA, trgovina in proizvodnja Marki-
šavci d.o.o., sedež: Markišavci 44, 9000
Murska Sobota, pod vložno št. 1/01650
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe, družbenikov in
njihovih poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5681758
Ustanovitelja: Kodila Janez st., izstop

3. 4. 1998; Kodila Terezija, izstop 3. 4.
1998; Kodila Janez ml., Murska Sobota,
Markišavci 44, vstop 27. 10. 1992, vložek
1,137.722,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lutar Erika, Murska Sobota, Černe-
lavci, Slovenska ulica 11, vstop 3. 4. 1998,

vložek 379.240,90 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-210435
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00415 z dne 18. 9.
1998 pri subjektu vpisa NAFTA LENDAVA,
proizvodnja naftnih derivatov d.o.o., se-
dež: Rudarska ul. 1, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/02116/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča popravo sklepa Srg
94/01161 z dne 27. 12. 1994 s temile
podatki:

Matična št.: 5041287
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vstop 30. 11.
1994, vložek 338,923.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-210953
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00284 z dne 23. 9.
1998 pod št. vložka 1/02369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1306367
Firma: KOHEK – GRADBENIŠTVO d.o.o.
Skrajšana firma: KOHEK d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Bakov-

ci, Partizanska ulica 31
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kohek Marjan in Kohek

Nada, oba Murska Sobota, Partizanska uli-
ca 21, Bakovci, vstop 17. 6. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kohek Marjan, imenovan 17. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Kohek Nada, imenovana 17. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51530 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
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no opremo; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51610 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51700 Druga trgovina na debelo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 71320 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
74150 Upravljanje s holding družbami;
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; 74700 Čiš-
čenje stavb.

Rg-210954
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01276 z dne 24. 9.
1998 pri subjektu vpisa HIDROPROJEKT,
projektiranje in inženiring Murska Sobo-
ta d.o.o., sedež: Daneta Šumenjaka 7,
9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/01561/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 1192981
Osnovni kapital: 2,417.525,50 SIT
Ustanovitelja: Tušar Oto, izstop 23. 12.

1994; Tušar Zorica, Murska Sobota, Dane-
ta Šumenjaka 7, vstop 23. 12. 1994, vlo-
žek 2,417.525,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tušar Oto, razrešen 23. 12. 1994;
direktorica Tušar Zorica, imenovana 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo

projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje.

Rg-210956
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00013 z dne 30. 9.
1998 pri subjektu vpisa KAMIN, Dimnikar-
ske storitve Beltinci d.o.o., sedež: Pa-
nonska 17, 9231 Beltinci, pod vložno
št. 1/00802/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbene pogodbe
in spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5452015
Sedež: 9231 Beltinci, Panonska 17
Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1998:

29210 Proizvodnja peči in gorilnikov; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52740 Druga popravila, d.n.; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74700 Čiščenje stavb;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, družba ne opravlja
revizijske dejavnosti.

Rg-210957
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00249 z dne 30. 9.
1998 pod št. vložka 1/01380/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5630223001
Firma: INGEL, Podjetje za inženiring,

storitve, trgovino in proizvodnjo d.o.o.,
Kobilščak, Podružnica KKS Ptuj

Skrajšana firma: INGEL d.o.o., Kobilš-
čak, Podružnica KKS Ptuj

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2250 Ptuj, Potrčeva 34
Ustanovitelji: INGEL, Podjetje za inženi-

ring, storitve, trgovino in proizvodnjo d.o.o.,
Kobilščak, Radenci, Kobilščak 7, vstop
27. 5. 1998, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zemljič Rudi, Radenci, Kobilščak 7,
imenovan 27. 5. 1998, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1998:
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snema-
nje in predvajanje zvoka in slike; 45310 Elek-
trične inštalacije; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi, gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 64200 Telekomunikacije;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno

in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-210960
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00277 z dne 24. 9.
1998 pri subjektu vpisa OMEGA, svetova-
nje, inženiring, trgovina, Črnci, d.o.o., se-
dež: Črnci 23, 9253 Apače, pod vložno
št. 1/00434/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5344328
Firma: OMEGA, gospodarske storitve

d.o.o.
Skrajšana firma: OMEGA d.o.o.
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Ljuto-

merska c. 28
Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1998:

24510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 24520
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
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; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 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; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74700 Čiščenje stavb.

Pri dejavnosti pod šifro 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, družba ne oprav-
lja revizijskih dejavnosti in davčnega sveto-
vanja.

Rg-210961
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00329 z dne 29. 9.
1998 pod št. vložka 1/02370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1317300
Firma: POČITEK – UŽITEK, institucio-

nalno varstvo starejših d.o.o.
Skrajšana firma: POČITEK – UŽITEK

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

govornostjo
Sedež: 9226 Moravske Toplice,

Kranjčeva 3
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelji: INTERING, inženiring in kon-

salting, d.o.o., Murska Sobota Arhitekta No-
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vaka 13, vstop 27. 5. 1998, vložek
7,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, Mikloši-
čeva 19, vstop 27. 5. 1998, vložek
7,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mestna občina Murska Sobota, Murska So-
bota, Kardoševa 2, vstop 27. 5. 1998, vložek
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Občina Moravske Toplice, Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, vstop 27. 5. 1998, vložek
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cipot Franc, Moravske Toplice, Te-
šanovci 5, imenovan 13. 7. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1998:
85311 Dejavnost domov za starejše; 85315
Druge oblike institucionalnega varstva.

Rg-210964
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00406 z dne 28. 9.
1998 pri subjektu vpisa NAFTA LENDAVA,
proizvodnja naftnih derivatov d.o.o., se-
dež: Rudarska ul. 1, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/02116/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5041287
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Hozjan Jože, razrešen 3. 9. 1998; direk-
tor Žalik Cvetko, Lendava, Tomšičeva 1,
imenovan 3. 9. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-210966
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00422 z dne 29. 9.
1998 pri subjektu vpisa PURLEN, Proi-
zvodnja izolacijskih materialov d.o.o., se-
dež: Industrijska cesta 4b, 9220 Lenda-
va, pod vložno št. 1/00870/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča začetek redne
likvidacije in likvidacijskega upravitelja s te-
mimle podatki:

Matična št.: 5463262
Firma: PURLEN, Proizvodnja izolacij-

skih materialov d.o.o. – v likvidaciji
Skrajšana firma: PURLEN d.o.o. – v lik-

vidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Marinšek Jožef, Maribor, Golobova
6, razrešen 18. 9. 1998 in imenovan za
likvidacijskega upravitelja.

Sklep skupščine z dne 18. 9. 1998 o
začetku redne likvidacije.

Rg-210967
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01291 z dne 17. 9.
1998 pri subjektu vpisa GREATT, Podjetje
za gradbeništvo in trgovino, Trimlini
d.o.o. sedež: Trimlini 57b, 9220 Lenda-
va, pod vložno št. 1/01710/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5708559
Osnovni kapital: 1,806.025 SIT
Ustanovitelji: Komloš Bruno, Lendava,

Trimlini 57b, vstop 6. 4. 1992, vložek
602.008,30 SIT, odgovornost: ne odgo-

varja; Komloš Štefanija, Lendava, Trimlini
57b, vstop 6. 4. 1992, vložek 602.008,30
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Komloš Jo-
že, Lendava, Trimlini 57b, vstop
17. 5. 1993, vložek 602.008,30 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1998:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-210969
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00386 z dne 22. 9.
1998 pri subjektu vpisa POMURSKA
MLEKARSKA ZADRUGA, Murska Sobo-
ta, b.o., sedež: Industrijska ulica 10,
9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00024/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5640105
Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1998:

01210 Reja govedi; 01420 Storitve za živi-
norejo, razen veterinarskih storitev; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov.

Rg-210970
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00390 z dne 14. 10.
1998 pri subjektu vpisa ARCONT, proi-
zvodnja bivalnih enot d.d., sedež: Ljuto-
merska 29, 9250 Gornja Radgona, pod
vložno št. 1/00765/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta del-
niške družbe z dne 25. 8. 1998, spremem-
bo dejavnosti in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5441161
Člani nadzornega sveta: Erlih Zlatko in

Režonja Štefan, izstopila 25. 8. 1998 ter
Gumilar Zdenka in Šavel Jože, vstopila
25. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1998:
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-210971
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00355 z dne 14. 10.
1998 pri subjektu vpisa VELETRGOVINA
POTROŠNIK d.d., sedež: Arhitekta Nova-
ka 2, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00163/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in statuta
z dne 14. 7. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5000858
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1998:

67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 93050 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.130, pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, družba opravlja samo posle me-
njalnic.

Rg-210973
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00397 z dne 14. 10.
1998 pri subjektu vpisa AGROSERVIS, ser-
vis, trgovina, proizvodnja in transport
d.d., sedež: Kroška ulica 58, 9000 Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/00170/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta delniške družbe z dne 26. 8.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5104076.

Rg-210975
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00444 z dne 14. 10.
1998 pri subjektu vpisa 9 M 9, Trgovina in
storitve d.o.o., sedež: Lendavska 11,
9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/02195/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, poslovnega deleža in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5925274
Osnovni kapital: 151,500.000 SIT
Ustanovitelj: ABC POMURKA –

INTERNATIONAL d.d., Murska Sobota,
Lendavska 11, vstop 7. 12. 1995, vložek
151,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-210976
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s skle-

pom Srg št. 98/00266 z dne 12. 10. 1998
pri subjektu vpisa KEKEC, proizvodno tr-
govsko podjetje d.o.o., sedež: Lendavska
19a, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00390/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe, se-
deža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5332320
Sedež: 9000 Murska Sobota, Cvetko-

va 2
Dejavnost, vpisana dne 12. 10. 1998:

51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 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; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-210977
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00281 z dne 9. 10.
1998 pri subjektu vpisa PRAŠIČEREJA
PODGRAD d.d., sedež: Podgrad št. 38,
9250 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/00698/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5458854
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Mlinarič Ivan, razrešen 10. 6. 1998;
direktorica Štabuc Starčevič Dominika, Ma-
ribor, Cankarjeva 4, imenovana 11. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-210979
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00357 z dne 9. 10.
1998 pri subjektu vpisa NORDUM, zavaro-
valna agencija d.o.o., sedež: Gornji Pe-
trovci 32, 9203 Gornji Petrovci, pod vlož-
no št. 1/01350/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, dejavno-
sti in prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5597935
Sedež: 9000 Murska Sobota, Koclje-

va 10
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1998:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravi-
la 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 motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posred-
ništvo 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 alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-

belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi 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 drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 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.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni
tovorni promet; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi.

Pri dejavnosti pod šifro 524.488, trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n., družba ne opravlja trgovine z
orožjem.

Rg-210981
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00347 z dne 1. 10.
1998 pod št. vložka 1/02372/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev del-
niške družbe s temile podatki:

Matična št.: 1317539
Firma: POMURSKA INVESTICIJSKA

DRUŽBA 2 d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 9000 Murska Sobota, Sloven-

ska ulica 41
Osnovni kapital: 4.622,554.000 SIT
Ustanovitelj: Pomurska družba za uprav-

ljanje skladov d.d., Murska Sobota, Koclje-
va ulica 14a, vstop 16. 7. 1998, vložek
4.622,554.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vizjak Ivan, Gornja Radgona, Loma-
noše 9d, imenovan 22. 6. 1998, zastopa
družbo samostojno, posamično in brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Steržaj Miro,
Kuharič Božo in Maček Marjan, vsi vstopili
22. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1998:
65230 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Družba je nastala z racepitvijo Pomurske
investicijske družbe d.d., (vl.
št. 1/2132/00) na dve novi družbi:
Pomurska investicijska družba 1 d.d. (vl.
št. 1/2371/00) in Pomurska investicijska
družba 2 d.d., (vl. št. 1/2372/00).

Rg-210982
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00346 z dne 1. 10.
1998 pod št. vložka 1/02371/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev del-
niške družbe s temile podatki:

Matična št.: 1317512
Firma: POMURSKA INVESTICIJSKA

DRUŽBA 1 d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 9000 Murska Sobota, Sloven-

ska ulica 41
Osnovni kapital: 3.592,394.000 SIT
Ustanovitelj: Pomurska družba za uprav-

ljanje skladov d.d., Murska Sobota, Koclje-
va ulica 14a, vstop 16. 7. 1998, vložek
3.592,394.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vizjak Ivan, Gornja Radgona, Loma-
noše 9d, imenovan 22. 6. 1998, zastopa
družbo samostojno, posamično in brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bratina Borut,
Steržaj Miro, Kuharič Božo, Maček Marjan,
vsi vstopili 22. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1998:
65230 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Družba je nastala z razcepitvijo Pomur-
ske investicijske družbe d.d., (vl.
št. 1/2132/00) na dve novi družbi: Pomur-
ska investicijska družba 1 d.d. (vl.
št. 1/2371/00) in Pomurska investicijska
družba 2 d.d., (vl. št. 1/2372/00).
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PTUJ

Rg-206447
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00148 z dne 2. 6. 1998 pri
subjektu vpisa GAJIĆ & CO., servis, trgo-
vina in gostinstvo, d.n.o., sedež: Dra-
ženci 3, 2288 Hajdina, pod vložno
št. 1/07755/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, dejavno-
sti, družbene pogodbe z dne 4. 5. 1998 in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5724414
Firma: GAJIĆ & CO., servis, trgovina,

storitve in gostinstvo d.n.o.
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1998:

01131 Vinogradništvo; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih.

Rg-209262
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00166 z dne 3. 9. 1998 pri
subjektu vpisa SEPTIMA, računalniško
podjetje d.o.o., sedež: Rogozniška 32,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/07738/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, druž-
benikov, poslovnih deležev, zastopnikov,
tipa zastopnika, naslova družbenikov in za-
stopnikov ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5714079
Sedež: 2250 Ptuj, Pot v toplice 9
Osnovni kapital: 4,040.286 SIT
Ustanovitelji: Frank Bogdan, izstop

26. 6. 1997; Peklar Emil, Markovci, Pr-
venci 24, vstop 4. 3. 1993, vložek
673.381 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Žnidar Zlatko, Majšperk, Sestrže 93, vstop
4. 3. 1993, vložek 673.381 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Kac Jožica, Starše,
Zlatoličje 23, vstop 4. 3. 1993, vložek
673.381 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;

Ferk Igor, Jakobski dol, Spodnje Hlapje 7,
vstop 4. 3. 1993, vložek 673.381 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Vnuk Robert,
Ptuj, Gregorčičev drevored 13, vstop
4. 3. 1993, vložek 673.381 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Likar Aleš, Križevci pri
Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 48a,
vstop 4. 3. 1993, vložek 673.381 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
prokurist Peklar Emil, razrešen 26. 6.
1997 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktor Frank Bog-
dan, razrešen 26. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1998:
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12, “raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje” družba oprav-
lja vse, razen “revizijske dejavnosti”.

Rg-210773
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00091 z dne 16. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ORTRADE, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.,
Kerenčičev trg 3, Ormož, Podružnica
Trgovina Carrera Ormož, sedež: Ljuto-
merska cesta 38a, 2270 Ormož, pod
vložno št. 1/05540/02 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5634725003
Dejavnost, izbrisana dne 16. 9. 1998:

5540 Točenje pijač in napitkov.
Dejavnost, vpisana dne 16. 9. 1998:

55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih.

Rg-210774
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00090 z dne 15. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ORTRADE, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.,
Kerenčičev trg 3, Ormož, Podružnica
Kuhinja Carrera Ormož, sedež: Ljuto-
merska cesta 38a, 2270 Ormož, pod
vložno št. 1/05540/01 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5634725002
Dejavnost, vpisana dne 15. 9. 1998:

55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55520
Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-210775
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00089 z dne 14. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ORTRADE, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.,
sedež: Kerenčičev trg 3, 2270 Ormož,
pod vložno št. 1/05540/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo dejav-
nosti in čistopis akta z dne 17. 6. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5634725
Dejavnost, izbrisana dne 14. 9. 1998:

5540 Točenje pijač in napitkov.
Dejavnost, vpisana dne 14. 9. 1998:

01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 15310 Predelava in
konzerviranje krompirja; 15330 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 25210 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
36400 Proizvodnja športnih izdelkov;
36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 74820 Pakira-
nje.

Rg-210776
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00261 z dne 29. 9. 1998 pri
subjektu vpisa TOVARNA SLADKORJA
D.D., sedež: Opekarniška cesta 4, 2270
Ormož, pod vložno št. 1/00771/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo omejitev pooblastil zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5111781
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Dogša Jurij, Središče ob Dravi, Grabe 22,
razrešen 28. 8. 1998 kot predsednik upra-
ve in imenovan za direktorja, ki potrebuje
soglasje nadzornega sveta pri sklepanju
poslov katerih vrednost presega
2,000.000 DEM in pri investicijskih vlaga-
njih, pri nabavi in odprodaji osnovnih sred-
stev pa ne glede na vrednost, če ta niso
zajeta v planu razvoja delniške družbe, in –
pri podelitvi prokure.

Rg-210777
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00260 z dne 29. 9. 1998 pod
št. vložka 1/09599/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev delniške
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1324047
Firma: TALUM B, družba za upravlja-

nje d.d.
Skrajšana firma: TALUM B d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2325 Kidričevo, Tovarniška

cesta 10
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Osnovni kapital: 4,789.000 SIT
Ustanovitelj: ustanovitelji po priloženem

seznamu, vstopili 9. 9. 1998, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Havlas-Kozoderc Darja, Kidriče-
vo, Tovarniška cesta 6, imenovana 9. 9.
1998, zastopa družbo z omejitvijo, da mo-
ra pridobiti soglasje nadzornega sveta za:
sklepanje, odpoved ali spreminjanje kakr-
šnekoli pogodbe ali izvrševanje pravnih po-
slov izven okvira rednega poslovanja druž-
be; najemanje in dajanje dolgoročnih kre-
ditov in posojil, ki presegajo tolarsko proti-
vrednost 10.000 DEM; najemanje in
dajanje kratkoročnih kreditov in posojil, ki
presegajo tolarsko protivrednost 10.000
DEM; najemanje in dajanje garancij za krat-
koročne kredite, ki presegajo tolarsko pro-
tivrednost 10.000 DEM; sklepanje pravnih
poslov, pri katerih se obveznosti družbe
zavarujejo s hipotekami; pridobitev, odtuji-
tev ali obremenitev nepremičnin.

Člani nadzornega sveta: Banko Palmi-
ra, Kotar Janez in Ogrinc Ivan, vstopili 9. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1998:
7415 Upravljanje s holding družbami.

Rg-210778
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00250 z dne 25. 9. 1998 pri
subjektu vpisa PLESKAR, podjetje za
zaščito in izolacijo površin d.d., sedež:
Ul. heroja Lacka 5, 2250 Ptuj, pod vlož-
no št. 1/00331/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo tipa zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5015782
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Krajnc Boris, Ptuj, Kvedrova 2, razrešen
25. 8. 1997 kot v.d. direktorja in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-210779
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00269 z dne 25. 9. 1998 pri
subjektu vpisa PETOVIA AVTO, trgovina
in storitve d.d., sedež: Ormoška 23,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/00894/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5037719
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bezjak Janko, razrešen 15. 9.
1998; direktor Cerovič Vilko, Ptuj, Ulica
Lackove čete 36, imenovan 15. 9. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-210780
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00247 z dne 25. 9. 1998 pri
subjektu vpisa DRAVA, vodnogospodar-
sko podjetje Ptuj d.d., sedež: Žnidariče-
vo nabrežje 11, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/01119/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5150515
Člani nadzornega sveta: Colnarič Ne-

venka, Kovačič Vlado, Berden Martin, Ve-
ronek Mirko, Suhadolnik Agata in Kmetec
Boris, vsi izstopili 17. 7. 1998 ter Radi

Venčeslav, Colnarič Nevenka, Jecelj Sta-
nislav, Kopač Martin, Kmetec Boris in Ko-
rez Marija, vsi vstopili 17. 7. 1998.

Rg-210781
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00258 z dne 28. 9. 1998 pri
subjektu vpisa TOVARNA SLADKORJA
D.D., sedež: Opekarniška cesta 4, 2270
Ormož, pod vložno št. 1/00771/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta in statuta
z dne 28. 7. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5111781
Člani nadzornega sveta: Kneževič Mi-

lan, Rus Bojan, Pitz Ervin in Cigut Štefan,
vsi izstopili 28. 2. 1998 ter Drs. Wim Oo-
sterhuis, Ir. Henri. J. Wolters, Ing. Hans
Hogeweg in Ing. Luca Bonomi, vsi vstopili
28. 2. 1998.

Rg-210783
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00185 z dne 5. 10. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
CIRKOVCE P.O., sedež: Cirkovce 47,
2326 Cirkovce, pod vložno
št. 1/00645/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšano
firmo, spremembo družbenikov, pooblastil
zastopnika, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o zavodih s temile podatki:

Matična št.: 5086973
Firma: OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE
Skrajšana firma: OŠ CIRKOVCE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Občinski ljudski odbor, iz-

stop 29. 4. 1997; Občina Kidričevo, Kidri-
čevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, vstop
29. 4. 1997, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Jurtela Bogomir, Cirkovce, Cirkovce
61c, razrešen 29. 4. 1997 in ponovno
imenovan za ravnatelja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1998:
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5551 Storitve menz; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraže-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov.

Rg-210784
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00218 z dne 5. 10. 1998 pri
subjektu vpisa NEWVOICE DOKL IN
KOPOLD, družba za radijsko, izdajatelj-
sko in razmnoževalno dejavnost d.n.o.,
sedež: Cesta 8. avgusta 20, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/09548/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5986915
Firma: RADIO GALA DOKL & KOPOLD,

družba za radijsko, izdajateljsko in raz-
množevalno dejavnost, izobraževanje
in trgovino d.n.o.

Skrajšana firma: RADIO GALA DOKL &
KOPOLD d.n.o.

Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 – “ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje” družba oprav-
lja vse, razen “revizijske dejavnosti”.
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Rg-210785
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00235 z dne 5. 10. 1998 pod
št. vložka 1/09600/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev javnega za-
voda s temile podatki:

Matična št.: 1323261
Firma: VRTEC KIDRIČEVO
Skrajšana firma: VRTEC KIDRIČEVO
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2325 Kidričevo, Mladinska

ulica 9
Ustanovitelj: Občina Kidričevo, Kidriče-

vo, Ulica Borisa Kraigherja 25, vstop
29. 12. 1997, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Tonejc Branko, Ptuj, Ulica 25. maja
6, imenovan 3. 6. 1998, zastopa kot v.d.
ravnatelja, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1998:
5551 Storitve menz; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje.

Rg-210786
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00264 z dne 5. 10. 1998 pri
subjektu vpisa VINSKI AMBIENT
BOMBEK, proizvodnja, gostinstvo, trgo-
vina, transport, uvoz in izvoz, turizem
d.o.o., sedež: Podgorci 23, 2273 Pod-
gorci, pod vložno št. 1/04402/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5680972
Firma: VINSKI AMBIENT BOMBEK, tr-

govina, gostinstvo in turizem d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1998:

51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51390 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 52250 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63120 Skladišče-
nje; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 – “ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje” družba oprav-
lja vse, razen “revizijskih dejavnosti”.

Rg-210787
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00144 z dne 5. 10. 1998 pri
subjektu vpisa HALO, turizem, go-
stinstvo, trgovina d.o.o., sedež: Pristava
21a, 2282 Cirkulane, pod vložno
št. 1/04713/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo imena družbe,
družbenikov, poslovnih deležev, zastopni-

kov in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5568455
Firma: HALO, lokalno razvojna agen-

cija d.o.o.
Ustanovitelji: Golc Stanislav, Cirkulane,

Pristava 21a, vstop 22. 11. 1991, vložek
456.178 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Golc Matilda, Cirkulane, Pristava 21a,
vstop 22. 11. 1991, vložek 456.179 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Golc Jernej,
Cirkulane, Pristava 21a, vstop
22. 11. 1991, vložek 456.178 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Golc Matjaž, Cirku-
lane, Pristava 21a, vstop 20. 4. 1998, vlo-
žek 456.178 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
prokurist Golc Matjaž, imenovan 20. 4.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 01131 Vinogradniš-
tvo; 01132 Sadjarstvo; 01250 Reja dru-
gih živali; 01300 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
15330 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 15510 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15811 Dejavnost pekarn; 15870 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 15890 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopi-
sov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 22150 Drugo založništvo;
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigo-
veštvo in dodelava; 22240 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 32200
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih apara-
tov; 33300 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 36630 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 37200 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45440 Soboslikarska in steklarska
dela; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 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, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,

drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 51220 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe;
51560 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51660 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
55112 Dejavnost penzionov; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni
promet; 61100 Pomorski promet; 62200
Izredni zračni promet; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 64120 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 64200 Telekomunikaci-
je; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni
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razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju medici-
ne; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74600 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92340 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400
Dejavnost tiskovnih agencij; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93030 Druge
storitve za nego telesa; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 –
“posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.” družba opravlja
vse, razen “farmacevtskih izdelkov”; pri de-
javnosti pod šifro J 67.130 – “pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom” družba opravlja samo dejavnost
menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod
šifro K 74.120 – “računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje” družba opravlja vse, razen “revizij-
ske”; pri dejavnosti pod šifro K 74.600 –
“poizvedovalne dejavnosti in varovanje”
družba opravlja samo dejavnost varovanja.

Rg-210789
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00196 z dne 6. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SCHOP, podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo in storitve d.o.o., se-
dež: Hrastovec 26c, 2283 Zavrč, pod
vložno št. 1/09509/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnih deležev, zastopnikov,
pooblastil zastopnikov in družbene pogod-
be z dne 9. 6. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5930553
Ustanovitelja: Majcenovič Samo, Zavrč,

Hrastovec 26c, vstop 25. 1. 1996, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Zavec Bojan, Ptuj, Ob železnici 12,
vstop 9. 6. 1998, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Emeršič Karmen, razrešena
9. 6. 1998; direktor Majcenovič Samo,
razrešen 9. 6. 1998 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki družbo zastopa z ome-
jitvijo, da ne sme sklepati poslov o prodaji
in obremenitvi nepremičnin brez soglasja
skupščine; prokurist Zavec Bojan, imeno-
van 9. 6. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-210790

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00103 z dne 5. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SCHOP, podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo in storitve d.o.o., se-
dež: Hrastovec 26c, 2283 Zavrč, pod
vložno št. 1/09509/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5930553
Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1998:

01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 01411 Urejanje in
vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 50500 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 51510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom.

Rg-210792

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00270 z dne 6. 10. 1998 pri
subjektu vpisa REDTENBACHER, preciz-
ni deli d.o.o., sedež: Ljutomerska 38a,
2270 Ormož, pod vložno št. 1/09335/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža družbe, osnovnega kapita-
la in čistopisa akta o ustanovitvi z dne
16. 9. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5867495
Sedež: 2250 Ptuj, Špindlerjeva uli-

ca 23
Osnovni kapital: 58,975.550 SIT
Ustanovitelj: REDTENBACHER

PRAZISIONSTEILE GES.M.B.H., Avstrija,
Redtenbacherstrasse 13, vstop 16. 9.
1998, vložek 58,975.550 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja.

Rg-210793
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00331 z dne 5. 10. 1998 pri
subjektu vpisa REDTENBACHER, preciz-
ni deli d.o.o., sedež: Ljutomerska 38a,
2270 Ormož, pod vložno št. 1/09335/00
vpisalo v sodni register tega sodišča skraj-
šano firmo, spremembo naziva ustanovite-
lja, spremembo zastopnikov in spremem-
bo akta o ustanovitvi z dne 27. 11. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5867495
Skrajšana firma: REDTENBACHER

d.o.o.
Ustanovitelj: PRAEZISIONSTEILE GE-

SELLSCHAFT M.B.H., izstop 19. 3. 1996;
REDTENBACHER PRAZISIONSTEILE
GES.M.B.H., Avstrija, Redtenbacherstras-
se 13, vstop 19. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zelko Janez, razrešen 25. 9. 1997
kot poslovodja; prokuristka Kumer Biser-
ka, razrešena 25. 9. 1997; direktor Blu-
mauer Walter, Scharnstein, Avstrija, Grub-
bach strasse 3, imenovan 25. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Rogina Anton, Ptuj, Vodova 6, imenovan
25. 9. 1997.

Rg-210809
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00220 z dne 9. 10. 1998 pri
subjektu vpisa TALUM, Tovarna alumini-
ja d.d., Kidričevo, sedež: Tovarniška uli-
ca 10, 2325 Kidričevo, pod vložno
št. 1/00478/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzor-
nega sveta in spremembo statuta z dne
16. 7. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5040868
Člani nadzornega sveta: Gerjovič Ivan,

Vodopivec Franc in Tatalovič Žarko, izsto-
pili 16. 7. 1998 ter Hujs Jože, Faleskini
Rado, Virant Darinka, Marcon Marjeta in
Cerar Milan, vsi vstopili 16. 7. 1998.

Rg-210812
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00257 z dne 22. 10. 1998 pod
št. vložka 1/09602/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža
družbe, družbenikov, zastopnikov, dejav-
nosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, prenos iz
Okrožnega sodišča Maribor in spremem-
bo družbene pogodbe z dne 24. 8. 1998
s temile podatki:

Matična št.: 5582369
Firma: ELUX, podjetje za trgovino,

uvoz-izvoz in posredništvo d.o.o.
Skrajšana firma: ELUX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Trstenjakova 5
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Tominc Toni, izstop 24. 8.

1998; Božić Boro, Tuzla, Crno blato 47,
vstop 24. 8. 1998, vložek 826.100 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Wolfgang
Hagner, Wechingen, Wittegarten 5, vstop
24. 8. 1998, vložek 675.900 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tominc Toni, Maribor, Ghegova uli-
ca 2, razrešen 24. 8. 1998 in imenovan za
prokurista; prokuristka Petko Antonija, raz-
rešena 24. 8. 1998; direktor Božić Boro,
imenovan 24. 8. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1998:
17110 Priprava in predenje vlaken bom-
bažnega tipa; 17120 Priprava in predenje
mikanke iz vlaken volnenega tipa; 17130
Priprava in predenje česanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 17140 Priprava in predenje
vlaken lanenega tipa; 17150 Sukanje in
priprava naravne svile ter sukanje in tek-
sturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 17160 Proizvodnja šivalnih sukan-
cev; 17170 Priprava in predenje drugih
tekstilnih vlaken; 17210 Tkanje preje bom-
bažnega tipa; 17220 Tkanje preje tipa vol-
nene mikanke; 17230 Tkanje preje tipa
volnene česanke; 17240 Tkanje preje tipa
svile; 17250 Tkanje druge tekstilne preje;
17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17510 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 17530 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
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materialov; 17710 Proizvodnja nogavic;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 26110 Proizvodnja ravnega ste-
kla; 26120 Oblikovanje in obdelava ravne-
ga stekla; 26130 Proizvodnja votlega ste-
kla; 26140 Proizvodnja steklenih vlaken;
26150 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
26210 Proizvodnja gospodinjske in okra-
sne keramike; 26220 Proizvodnja sanitar-
ne keramike; 26230 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
26240 Proizvodnja druge tehnične kera-
mike; 26250 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 26260 Proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 26300 Proizvodnja zidnih
in talnih keramičnih ploščic; 26400 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 26510
Proizvodnja cementa; 26520 Proizvodnja
apna; 26530 Proizvodnja mavca; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 26640 Pro-
izvodnja malte; 26650 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 26660 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 26700 Obdelava naravnega
kamna; 26810 Proizvodnja brusilnih sred-
stev; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
45110 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 45210 Splošna gradbena dela; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-

tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 51230 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52210 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina

na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 –
“posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.”, družba opravlja
vse, razen “posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov”.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču Maribor pod
št. Rg 1/1641-00 kot ELUX, podjetje za
trgovino, uvoz-izvoz in posredništvo d.o.o.,
Ghegova 2, Maribor.

Rg-210814
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00242 z dne 20. 10. 1998 pri
subjektu vpisa PPS – PTUJSKE PEKARNE
IN SLAŠČIČARNE PTUJ P.O., sedež: Ro-
gozniška cesta 2, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/01085/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, skrajšano firmo, spre-
membo družbenikov, pooblastil zastopni-
ka, osnovnega kapitala, nadzornega sveta
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5048877
Firma: PPS – PTUJSKE PEKARNE IN

SLAŠČIČARNE, proizvodnja, trgovina,
gostinstvo, storitve d.d.

Skrajšana firma: PPS – PEKARNE
PTUJ d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 129,100.000 SIT
Ustanovitelji: TIMA ŽK INTES n.sol.o.,

TOZD Pekarne “Vinko REŠ“ b.o., Ptuj, iz-
stop 22. 7. 1998; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vložek
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11,750.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vložek
11,750.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
38,290.000 SIT, udeleženci interne raz-
delitve, Ptuj, Rogozniška cesta 2, vložek
23,500.000 SIT, udeleženci notranjega
odkupa, Ptuj, Rogozniška cesta 2, vložek
20,310.000 SIT, delničarji iz naslova jav-
ne prodaje delnic, Ptuj, Rogozniška cesta
2, vložek 23,500.000 SIT, vstopili 22. 7.
1998, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mihelač Erika, Ptuj, Sagadinova
11, razrešena 18. 5. 1998 in imenovana
za direktorico začasne uprave, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Panikvar Mari-
ca, Šega Rudi in Breznik Stanko, vsi vsto-
pili 14. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1998:
15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mli-
narstvo; 15620 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 15720
Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 15820 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 15840 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov;
15850 Proizvodnja testenin; 15880 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
15960 Proizvodnja piva; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejav-

nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 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); 60240 Cestni to-
vorni promet; 63120 Skladiščenje; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
65210 Finančni zakup (leasing); 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74820 Pakiranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 –
“posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.”, družba opravlja
vse, razen “posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro
K 74.120 – “računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”
družba opravlja vse, razen opravljanja “re-
vizijske dejavnosti”.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LPS 780/1283-MP z dne 25. 9. 1998.

Rg-210815
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00285 z dne 20. 10. 1998 pri
subjektu vpisa PLESKAR, podjetje za
zaščito in izolacijo površin d.d., sedež:
Ul. heroja Lacka 5, 2250 Ptuj, pod vlož-
no št. 1/00331/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5015782
Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1998:

4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Rg-210816
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00094 z dne 20. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GRAU AGIS ZAVORE
D.O.O., sedež: Rajšpova 16, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/09497/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča pripojitev k družbi
AGIS ZAVORE d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5925363
Pripojitev k družbi AGIS ZAVORE

d.o.o., Rajšpova 16, Ptuj na podlagi pripo-
jitvene pogodbe z dne 19. 3. 1998. Pripo-
jitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-211772
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00184 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa WEKO-LINE, Tehnika za
prosti čas, šport, rehabilitacijo – stori-
tve, proizvodnja, trgovina, d.o.o., sedež:
Golobova 9, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/08618/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, dejavnosti in družbene po-
godbe z dne 19. 5. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5783542
Ustanovitelja: Zorko Štefan, izstop

19. 5. 1998; Wezel Alenka, Ptuj, Golobo-
va 9, vstop 12. 6. 1997, vložek
177.777,80 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Wezel Heinrich Wolfgang, Lennin-
gen, Austrase 40, vstop 12. 6. 1997, vlo-
žek 1,422.222,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 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;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja
ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obde-
lava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja vot-
lega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vla-
ken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
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gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2623 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne
keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in tal-
nih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja
cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
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; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Pro-
izvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industri-
jo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2960
Proizvodnja orožja in streliva; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-

izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 3350
Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja motor-
nih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3541 Proizvodnja motornih ko-
les; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;

55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 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.;
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; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
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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.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi nači-
ni odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejav-
nost botaničnih in živalskih vrtov ter narav-
nih rezervatov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 9304 Pogrebne storitve;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposle-
nim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 – “po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom družba opravlja samo de-
javnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejav-
nosti pod šifro K 74.12 – “računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje”, družba opravlja vse, razen
“revizijske dejavnosti”.

Rg-211773
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00245 z dne 6. 11. 1998 pri
subjektu vpisa WEKO-LINE, Tehnika za
prosti čas, šport, rahabilitacijo – stori-
tve, proizvodnja, trgovina, d.o.o., sedež:
Golobova 9, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/08618/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5783542
Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1998:

85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost; 85142 Alternativne oblike zdravlje-
nja; 85143 Druge zdravstvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-211774
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00069 z dne 6. 11. 1998 pri
subjektu vpisa STROJNI REMONT, pod-
jetje za storitve in trgovino d.o.o., se-
dež: Grajenščak 21a, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/05621/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5610788
Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1998:

2852 Splošna mehanična dela; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2914

Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 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.

Rg-211777
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00248 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa RADIX, trgovsko in stori-
tveno podjetje d.o.o., sedež: Lovrenc na
Dravskem polju 37b, 2324 Lovrenc na
Dravskem polju, pod vložno
št. 1/03145/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5426464
Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1998:

85130 Zobozdravstvena dejavnost; 85142
Alternativne oblike zdravljenja.

Rg-211779
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00272 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa FARMA PRI MOSTU, tr-
govsko podjetje d.o.o., sedež: Podlože
1, 2323 Ptujska Gora, pod vložno
št. 1/08032/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5756553
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Soršak Jožef, Ptujska Go-

ra, Podlože 1, vstop 6. 3. 1993, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Soršak Jožef, imenovan 6. 3. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1998:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo, razen vete-
rinarskih storitev; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perut-
ninskega mesa; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-

nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 8 / 10. 2. 1999 / Stran 781

Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 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; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-

SLOVENJ GRADEC

Rg-208635
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00392 z dne 5. 8.
1998 pri subjektu vpisa ELSTOCOM, sto-
ritveno in trgovsko podjetje d.o.o., se-
dež: Vas 24, 2360 Radlje ob Dravi, pod
vložno št. 1/06186/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, družbenikov, poslovnih
deležev, zastopnikov in dejavnosti ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5755662
Firma: ELSTOCOM, storitve, proizvod-

nja, trgovina in gostinstvo d.o.o.
Osnovni kapital: 1,914.000 SIT
Ustanovitelja: Markač Janez, Radlje ob

Dravi, Vas 24, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,914.100 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kozjek Jože, izstop 2. 10. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markač Janez, imenovan
30. 3. 1992, zastopa družbo brez omeji-
tev; družbenik Kozjak Jože, razrešen 2. 10.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 5. 8. 1998:
28520 Splošna mehanična dela; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 29710 Proizvodnja električnih go-
spodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 31100 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev;
31500 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 45310 Električne
inštalacije; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-

kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 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; 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.; 7482 Pakira-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 – “po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.” družba opravlja vse,
razen “farmacevtskih izdelkov”.

stilnih surovin, polizdelkov; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 52250 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 52720 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 52740 Druga po-
pravila, d.n.; 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
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63300 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 70100 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
72300 Obdelava podatkov; 72400 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 72500 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92720
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Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti
pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” ra-
zen “z orožjem in strelivom”; pri dejavnosti
pod šifro 67.130 “Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom”, oprav-
ljanje dejavnosti menjalnic in zastavljalnic;
pri dejavnosti pod šifro 74.120 “Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje” razen “revizijske de-
javnosti”.

Rg-209332
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00122 z dne 11. 9.
1998 pod št. vložka 1/09597/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos iz OS
Ljubljana, spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, poslovnega deleža, dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti,
s temile podatki:

Matična št.: 5357888
Firma: MAKROČIP, trgovina na debe-

lo in drobno, izvoz in uvoz d.o.o.
Skrajšana firma: MAKROČIP d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2391 Prevalje, Spodnji kraj 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kostić Ivan, Prevalje, Spod-

nji kraj 32, vstop 21. 3. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kostić Ivan, imenovan 21. 3. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1998:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51310 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovi-

na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 74820
Pakiranje; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “posredništvo pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti

pod šifro 52.488 “trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen
“z orožjem in strelivom”.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.
št. 1/06362/00.

Rg-209871
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00206 z dne 16. 9.
1998 pri subjektu vpisa RTS, podjetje za
raziskavo trga in svetovanje d.o.o., se-
dež: Pod gradom 24, 2360 Radlje ob
Dravi, pod vložno št. 1/06041/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova družbe s temile podatki:

Matična št.: 5635128
Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Ko-

roška cesta 61a.

Rg-209873
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00354 z dne 21. 9.
1998 pod št. vložka 1/09600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1323385
Firma:. DOL-TEX, proizvodno, storitve-

no in trgovsko podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: DOL-TEX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Ko-

roška cesta 61a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: RTS, podjetje za raziskavo

trga in svetovanje d.o.o., Radlje ob Dravi,
Koroška cesta 61a, vstop 25. 8. 1998, vlo-
žek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Divjak Anton, Škofja Loka, Grohar-
jevo naselje 4, vstop 25. 8. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Žaucer Franc, Radlje ob Dravi, Pod
gradom 24, imenovan 25. 8. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev; prokurist Divjak
Anton, imenovan 25. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1998:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 17600 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 17720 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil; 18100 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 18210 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 18220 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja spod-
njega perila; 18240 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51630 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 8 / 10. 2. 1999 / Stran 783

52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.140 “podjet-
niško in poslovno svetovanje” razen “arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci”.

Rg-209874
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00397 z dne 1. 10.
1998 pri subjektu vpisa KO-TRADE, tr-
govina, proizvodnja, zastopanje, stori-
tve d.o.o., sedež: Otiški vrh 25a, 2373
Šentjanž pri Dravogradu, pod vložno
št. 1/02478/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5395089
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Kolenbrand Boris, razrešen 1. 10.
1997; direktor Sturmer Peter, A-9462 Bad
St. Leonhard, Weidenweg 332, imenovan
1. 10. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Berglez Slavko, Radlje ob Dra-
vi, Pod gradom 8, imenovan 1. 10. 1997.

Rg-210542
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00283 z dne 9. 10.
1998 pri subjektu vpisa KOROŠKA BANKA,
d.d., Slovenj Gradec, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, sedež: Glavni
trg 30, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/01167/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skrajšano firmo, zmanjšanje os-
novnega kapitala z umikom delnic in spre-
membo statuta z dne 18. 6. 1998 s temile
podatki:

Matična št.: 5026164
Skrajšana firma: KOROŠKA BANKA

d.d., skupina NLB
Osnovni kapital: 354,536.000 SIT
Vpiše se sklep zbora banke z dne 18. 6.

1998, o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic za 30,264.000 SIT na
354,536.000 SIT.

Rg-210543
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00115 z dne 9. 10.
1998 pri subjektu vpisa PMW-SODALIS,
trgovsko, storitveno in proizvodno pod-
jetje d.o.o., sedež: Koroška cesta 1,
2360 Radlje ob Dravi, pod vložno št. 
1/08509/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe z dne 9. 3. 1998 ter uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5774527
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1998:

20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-

pregniranje lesa; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene emba-
laže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 26810 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 26820 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 27100 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 27210 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 27220 Proizvodnja jeklenih cevi;
27310 Hladno vlečenje; 27320 Hladno va-
ljanje ozkega traku; 27330 Hladno profili-
ranje; 27340 Vlečenje žice; 27350 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
27510 Litje železa; 27520 Litje jekla;
27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Pro-
izvodnja drugega orodja; 28630 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 28720 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 28740 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29110
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 29120 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 29130 Proizvod-
nja pip in ventilov; 29140 Proizvodnja le-
žajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 29210 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
29510 Proizvodnja metalurških strojev;
29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 29560 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 37100 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51180 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z

obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.180 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “posredništva za pro-
dajo farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti
pod šifro 52.488 “trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen
“z orožjem in strelivom”.

Rg-210544
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00116 z dne 9. 10.
1998 pri subjektu vpisa SODALIS, podjet-
je za trgovino, raziskavo in razvoj d.o.o.,
sedež: Pod gradom 18f, 2360 Radlje ob
Dravi, pod vložno št. 1/01750/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in akta o ustanovitvi z dne 9. 3.
1998 ter uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5353505
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1998:

20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene emba-
laže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 26810 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 26820 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 27100 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 27210 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 27220 Proizvodnja jeklenih cevi;
27310 Hladno vlečenje; 27320 Hladno va-
ljanje ozkega traku; 27330 Hladno profili-
ranje; 27340 Vlečenje žice; 27350 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
27510 Litje železa; 27520 Litje jekla;
27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
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šinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Pro-
izvodnja drugega orodja; 28630 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 28720 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 28740 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29110
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 29120 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 29130 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 29210 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno ra-
bo, d.n.; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 29510 Proizvodnja metalurških
strojev; 29520 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 29560 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 37100 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51180 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod ifro 51.180 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “posredništva za pro-

dajo farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti
pod šifro 52.488 “trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen
“z orožjem in strelivom”.

Rg-210545
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00490 z dne 7. 10.
1998 pri subjektu vpisa INTER KURE, in-
ženiring in trgovina d.o.o., sedež: Pod
gradom 28a, 2360 Radlje ob Dravi, pod
vložno št. 1/08990/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova, de-
javnosti in akta o ustanovitvi z dne 3. 2.
1998 ter uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5814529
Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Ko-

roška cesta 61a
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1998:

02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske
storitve; 20100 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 20200 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja le-
sene embalaže; 20510 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 36110 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prosto-
re, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
36140 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 45210 Splošna gradbena dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-

nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 71220 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.180 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelov, d.n.” razen “pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro
74.140 “podjetniško in poslovno svetova-
nje” razen “arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci”.

Rg-210946
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00347 z dne 22. 10.
1998 pri subjektu vpisa NOVA OPREMA,
tovarna oblazinjenega pohištva d.d., se-
dež: Pod gradom 4, 2380 Slovenj Gra-
dec, pod vložno št. 1/02526/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o poveča-
nju osnovnega kapitala z vložki, spremem-
bo članov nadzornega sveta in statuta z dne
17. 8. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5039185
Člani nadzornega sveta: Bajuk Martin,

vstop 17. 8. 1998; Jug Marjan, Kavnik Zo-
ran in Rajzer Rudolf, vstopili 29. 8. 1997.

Vpiše se sklep skupščine z dne 17. 8.
1998, da se osnovni kapital poveča za
49,730.000 SIT.

Rg-210948
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00254 z dne 16. 10.
1998 pri subjektu vpisa TUS-PREVENT,
družba za proizvodnjo konfekcije in
sredstev zaščite pri delu d.d., sedež: Ki-
dričeva 6, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/01582/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in statuta z dne 14. 7. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5036488
Firma: PREVENT, avtomobilske se-

dežne prevleke, delovna oblačila in ro-
kavice d.d.

Skrajšana firma: PREVENT d.d.

Rg-210949
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00439 z dne 21. 10.
1998 pri subjektu vpisa STANOVANJSKO
PODJETJE, podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., sedež: Prežihova 7,
2390 Ravne na Koroškem, pod vložno
št. 1/04013/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:

Matična št.: 5491452
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Ob

Suhi 19.

Rg-210950
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00117 z dne 21. 10.
1998 pri subjektu vpisa VEZONIK
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COMMERCE, trgovina in proizvodnja
d.o.o., sedež: Pohorska ulica 4, 2360
Radlje ob Dravi, pod vložno št. 1/04076/
00 vpisalo v sodni register tega sodišča
spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi
z dne 3. 2. 1998 ter uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5501547
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1998:

01210 Reja govedi; 01220 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 01230
Reja prašičev; 01240 Reja perutnine;
01250 Reja drugih živali; 01500 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 05020
Ribogojstvo, ribiške storitve; 15110 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 15120 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 15130 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 15200 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 158110 Dejavnost pekarn; 158120
Dejavnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 15850 Proizvodnja
testenin; 15880 Proizvodnja homogenizi-
ranih živil in dietetične hrane; 15890 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proiizvodnja žganih pijač; 15960 Proizvod-
nja piva; 15980 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna 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
motornimi kolesi, deli in opremo; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51150 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51230 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in

kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51660 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “posredništva za pro-
dajo farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti
pod šifro 52.488 “trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen
“z orožjem in strelivom”.

Rg-211275
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00086 z dne 23. 10.
1998 pri subjektu vpisa MAKASPORT,
podjetje za šport in rekreacijo ter trgo-

vino d.o.o., sedež: Mladinska 3, 2367
Vuzenica, pod vložno št. 1/05430/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in akta o ustanovitvi z
dne 19. 2. 1998 ter uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5610486
Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1998:

17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 18100 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 55210 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 55220 Stori-
tve 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
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93030 Druge sto-
ritve za nego telesa; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-211276
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00316 z dne 2. 11.
1998 pri subjektu vpisa M.I.S.T., marke-
ting za šport in turizem d.o.o., sedež: Na
produ 22, 2391 Prevalje, pod vložno
št. 1/03660/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča razširitev dejavnost in spremem-
bo akta o ustanovitvi z dne 21. 8. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5472539
Dejavnost, vpisana dne 2. 11. 1998:

2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih.

Rg-211280
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00262 z dne 26. 10.

1998 pri subjektu vpisa JAVUŠNIK, le-
sno predelovalno in trgovsko podjetje,
export-import d.o.o., sedež: Planina,
2367 Vuzenica, pod vložno
št. 1/07854/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova, osnov-
nega kapitala, družbenika, poslovnega de-
leža, zastopnika, dejavnosti, akta o usta-
novitvi z dne 8. 6. 1998 ter uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5737028
Sedež: 2367 Vuzenica, Sv. Vid 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Strmšnik Ernest, izstop

8. 6. 1998; Strmšnik Cvetka, Vuzenica, Sv.
Vid 24, vstop 8. 6. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strmšnik Ernest, razrešen 8. 6. 1998;
direktorica Strmšnik Cvetka, imenovana 9. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1998:
02010 Gozdarstvo; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene emba-
laže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 51130 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51210 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo.

Vpiše se sklep družbenice z dne 8. 6.
1998, da se osnovni kapital družbe z vložkom
poveča za 78.197 SIT na 2,100.000 SIT.

Vsebina

Sodni register 725
Koper 725
Ljubljana 741
Murska Sobota 768
Ptuj 773
Slovenj Gradec 781
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Ob vse pogostejših predlogih in željah številnih uporabnikov uradnega lista je Časopisni zavod Uradni list
RS s 1. januarjem 1997 pričel izdajati uradne liste tudi v elektronski obliki.
Uradni listi so v enaki obliki, kot so bili izdani tudi na zgoščenki: PDF format. To pomeni, da jih je možno
uporabljati in pregledovati s pomočjo programa Acrobat Reader (družbe Adobe Systems), in sicer lokalno,
po prenosu celotne datoteke v lastni računalnik. Potrebno je imeti lokalno program Acrobat Reader (ki je
na voljo za brezplačen sprejem – download) in pa seveda ustrezen Internetov brkljalnik.
Glede na to, da Uradni list RS d.o.o. izdaja tudi celotne letnike uradnih listov na zgoščenki, se bosta obe
elektronski obliki medsebojno dopolnjevali. Praviloma bo zgoščenka namenjena za arhiviranje (izhajala bo
enkrat letno), Internet pa za sprotno distribucijo. Cenovna politika bo omogočala in spodbujala
kombinacijo uporabe vseh treh oblik (Internet, zgoščenka in tiskana izdaja).
S 1. januarjem 1999 uvajamo dostop do starejših letnikov tudi preko Interneta. Naročnina na sistem UL
online pomeni dostop do tekočega letnika, naročnina na sistem UL online in arhiv pa do tekočega letnika
in letnikov od leta 1995 naprej.
Ker so PDF datoteke z uradnimi listi lahko precej velike (do nekaj MB), kar pomeni daljši čas prenosa, so
informativno dostopna tudi kazala v spletni (HTML) obliki. To omogoča, da se seznanimo z vsebino
posamezne številke preden se odločimo za prenos celotne številke uradnega lista oziroma PDF datoteke.
Po kazalih je možno tudi iskati. Iskalni mehanizmi omogočajo pregled po želenih kriterijih in iskanje po
poljubnem besedilu.

Uradni list RS letnik 1999
UL online cena/geslo cena/geslo
št. gesel naročen tudi brez pisnega

pisni UL UL

1 8.700 SIT 17.400 SIT

od 2 do 5 6.960 SIT 13.920 SIT

od 6 do 10 6.090 SIT 12.180 SIT

od 11 do 25 5.220 SIT 10.440 SIT

od 26 do 50 4.350 SIT 8.700 SIT

Uradni list RS letnik 1999 + Arhiv ('95, '96, 97, '98)
UL online cena/geslo cena/geslo
+ Arhiv naročen tudi brez pisnega
cena/št. gesel pisni UL UL

1 11.000 SIT 22.000 SIT

od 2 do 5 8.800 SIT 17.600 SIT

od 6 do 10 7.700 SIT 15.400 SIT

od 11 do 25 6.600 SIT 13.200 SIT

od 26 do 50 5.500 SIT 11.000 SIT

* Cene veljajo od 1. 1. 1999 in ne vsebujejo prometnega davka.

http.www.uradni-list.si

na INTERNETURepublike Slovenije
Uradni list
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Spoštovani!

Sporočamo vam tele spremembe:

Naziv: URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE d.o.o.
Sedež: Slovenska c. 9, 1000 Ljubljana
Matična št.: 5033284
Šifra dejavnosti: 22.120
Davčna št.: 85360040
Št. reg. vložka: 1/01074/00
Žiro račun št.: 50100-601-273770

Telefonske številke:

Tajništvo 125 14 19
Računovodstvo 200 18 62
Naročnine 125 23 57
Prodaja 200 18 38
Preklici 200 18 58
Uredništvo 125 73 08
Uredništvo (javni razpisi...) 200 18 66
Faks uredništvo 125 01 99
Faks prodaja 125 14 18

Internet http://www.uradni-list.si
e-mail info@uradni-list.si

Uradni list RS d.o.o.
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