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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Sodni register

CELJE

Rg-204691
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00276 z dne 4. 2. 1998 pri
subjektu vpisa OPREŠNIK, podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Celje, sedež: Pečovnik 75, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/03603/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
družbenikov, zastopnikov, firme, sedeža in
dejavnosti ter uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5588308
Firma: ELEKTRO TURNŠEK, projekti-

ranje in izvedba instalacij in trgovina,
d.o.o., Celje

Skrajšana firma: ELEKTRO TURNŠEK,
d.o.o., Celje

Sedež: 3000 Celje, Mariborska 86
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Oprešnik Bogdan, izstop

5. 5. 1995; Turnšek Janez, Celje, Lokrovec
26a, vstop 5. 5. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oprešnik Bogdan, razrešen 5. 5.
1995; direktor Turnšek Janez, imenovan
5. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1998: 2751 Lit-
je železa; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4531 Električne in-
štalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina

na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 6420 Teleko-
munikacije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9220
Radijska in televizijska dejavnost.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register s skle-
pom Srg 20/92 z dne 10. 3. 1992.

Rg-205493
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03386 z dne 20. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06767/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5864585
Firma: JIN-KOLŠEK IN DRUGI, stori-

tve in trgovina, d.n.o., Celje
Skrajšana firma: JIN-KOLŠEK in drugi,

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

odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Škapinova 2
Ustanovitelja: Kolšek Radomir in Kolšek

Tadej, oba iz Celja, Škapinova ulica 2, vsto-
pila 1. 8. 1994, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Kolšek Radomir in Kolšek Tadej,
imenovana 1. 8. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1998: 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 45110 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 45210 Splošna grad-
bena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električ-
ne inštalacije; 45410 Fasaderska in štuka-
terska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal
in sten; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-

čami, tobačnimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 74400 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-205507
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00211 z dne 16. 3. 1998 pri
subjektu vpisa TERMING, storitve na po-
dročju energetike, d.o.o., Šentjur pri Ce-
lju, Ul. Valentina Orožna 8c, sedež: Ul.
Valentina Orožna 8c, 3230 Šentjur pri
Celju, pod vložno št. 1/01648/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme, sedeža, družbenika in zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5934176
Firma: MONTEH TRADE, montaža, ser-

vis, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MONTEH TRADE,

d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Ul. Alme Karlin 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rožej Mirko, izstop 27. 2.

1996; Marzidovšek Vladimir, Celje, Ul. Al-
me Karlin 8, vstop 27. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rožej Mirko, razrešen 27. 2. 1996;
direktor Marzidovšek Vladimir, imenovan
27. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-



Stran 870 / Št. 10 / 18. 2. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Opomba: – pri šifri dejavnosti 51.18 ra-
zen farmacevtskih izdelkov; – pri šifri dejav-
nosti 52.488 razen orožja in streliva.

Rg-207122
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04293 z dne 16. 4. 1998 pri
subjektu vpisa K & P, trgovina, proizvod-
nja in storitve, d.o.o., Rogaška Slatina,
Sotelska 7, sedež: Sotelska 7, 3250 Ro-
gaška Slatina, pod vložno št. 1/05376/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, zastopnika in
dejavnosti, uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in z zakonom o gospodar-
skih družbah ter povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5737427
Firma: MIKROING, inženiring, trgovi-

na, gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MIKROING, d.o.o.
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Prvo-

majska ulica 45
Osnovni kapital: 1,604.160 SIT
Ustanovitelj: Petek Božo, izstop 21. 4.

1994; Krklec Miran, Rogaška Slatina, So-
telska 7, vstop 17. 3. 1993, vložek
1,604.160 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Petek Božu, ki je bil razrešen
27. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih kemi-
kalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih os-
novnih kemikalij; 2416 Proizvodnja plastič-
nih mas v primarnih obliki; 2417 Proizvod-
nja sintetičnega kavčuka v primarni obliki;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih materia-
lov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja ce-
menta; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Pro-
izvodnja mavca; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-

na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV

aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
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taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 73102 Razisko-
vanje 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; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

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

Rg-207142
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00614 z dne 22. 4. 1998 pri
subjektu vpisa DAR-DENJ, d.o.o., pro-
izvodno, trgovinsko in gostinsko podjet-
je, Frankolovo, sedež: Verpete 4, 3213
Frankolovo, pod vložno št. 1/03646/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, spremembo firme in sede-
ža, zastopnika ter družbenika zaradi odsvo-
jitve poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5581346
Firma: DAR-DENJ, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: DAR-DENJ, d.o.o.
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Sta-

ri trg 9
Ustanoviteljica: Srebot Darja, Frankolo-

vo, Verpete 4, vstop 20. 11. 1991, vložek
1,527.368 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Srebot Jurij, izstop 23. 4. 1997.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Srebot Juriju, ki je bil razrešen
23. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja

furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 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; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske

opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
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pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-207310
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00808 dne 26. 5. 1998 pri sub-
jektu vpisa VENIŠNIK, podjetje za grad-
beništvo, storitve in trgovino, d.o.o., se-
dež: Iršičeva 13, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/05869/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5794838
Dejavnost, vpisana 26. 5. 1998: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska

dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 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; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
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; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 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; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7230 Obdelava podat-
kov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Opomba: – pri šifri J 67.13 le dejavnost
menjalnic in zastavljalnic; – pri šifri K 74.12
vse, razen revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 6. 1997.

Rg-208932
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00339 z dne 14. 4. 1998 pri
subjektu vpisa BLADAR, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Žalec, Gotovlje 167, sedež:
Gotovlje 167, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/04403/00 vpisalo v sodni register tea
sodišča spremembo akta o ustanovitvi
d.o.o. in dejavnosti ter uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5647584
Dejavnost, vpisana 14. 4. 1998: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
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belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih

lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

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

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

Rg-208933
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00583 z dne 21. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ENNES, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Heroja
Rojška 61, Celje, sedež: Heroja Rojška
61, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04656/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in dejavnosti,
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, povečanje kapitala z novimi vložki ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 1201298
Firma: ENNES, proizvodnja, trgovina,

storitve, d.o.o., Celje
Osnovni kapital: 1,524.500 SIT
Ustanovitelj: Sredenšek Emil, Celje, He-

roja Rojška 61, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,524.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2852 Sploš-
na mehanična dela; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-

lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje.

Rg-208941
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00629 z dne 29. 5. 1998 pri
subjektu vpisa AFIRMA, Družba za založ-
ništvo, organiziranje izobraževanja, po-
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sredovanje v blagovnem prometu, po-
slovno svetovanje, d.o.o., Celje, sedež:
Razgledna ulica 6, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/00837/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe ter spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5534267
Firma: AFIRMA, Družba za založniš-

tvo, organiziranje izobraževanja, posre-
dovanje v blagovnem prometu, poslov-
no svetovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: AFIRMA, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Cesta na Ostrož-

no 109
Osnovni kapital: 9,154.520 SIT
Ustanovitelja: Hudnik Milan in Hudnik

Zdenka, oba iz Celja, Razgledna ulica 6,
vstopila 5. 12. 1989, vložila po 4,577.260
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1998: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 6. 1997.

Rg-208942
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00646 z dne 29. 5. 1998 pri
subjektu vpisa FORTUNA, Steklarstvo in
trgovina, export-import, d.o.o., Velenje,
Šalek 89, sedež: Šalek 89, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/01050/00 vpisalo v
sodni regiser tega sodišča spremembo akta
o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornost-
jo ter dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5316928
Dejavnost, vpisana 29. 5. 1998: 2611

Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;

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

52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

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

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 5. 1998.

Rg-208945
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00404 z dne 29. 5. 1998 pod
št. vložka 1/06800/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 1263447
Firma: IRVOS, mednarodna trgovina

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Kersnikova 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vodiškar Stanislav, Trbov-

lje, Cesta osvobodilne fronte 10, vstop
23. 4. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Vodiškar Marko in Vodiškar Irena,
oba iz Trbovelj, Cesta osvobodilne fronte
10, imenovana 23. 4. 1998, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,

tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-

ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Opomba: – pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov; – pri dejavno-
sti J 67.13 le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; – pri dejavnosti K 74.12 vse, razen
revizijiske dejavnosti; – pri dejavnosti
K 74.14 vse, razen arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-208946
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01449 z dne 27. 5. 1998 pri
subjektu vpisa ESOT, elektro strojna opre-
ma, tehnologija, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Gledališka 2, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/01875/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5391601
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1998: 2523

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 7470 Čišče-
nje stavb; 9000 Storitve javne higiene.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 12. 1997.

Rg-209588
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00453 z dne 30. 6. 1998 pri
subjektu vpisa VEBRAX – TOMIČ IN DRU-
GI, dejavnosti in poboljšanje telesnih in
duševnih aktivnosti in razpoloženja,
d.n.o., Celje, sedež: Trubarjeva 5, 3000
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Celje, pod vložno št. 1/06160/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5819059
Sedež: 3000 Celje, Krekov trg 4
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1998: 5137

Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 5. 1998.

Rg-209589
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00834 z dne 29. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE LAŠKO,
d.o.o., sedež: Zdraviliška c. 4, 3270
Laško, pod vložno št. 1/00096/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz d.o.o. v d.d., spremembo firme, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5053854
Firma: ZDRAVILIŠČE LAŠKO, medici-

na in turizem, d.d.
Skrajšana firma: ZDRAVILIŠČE LAŠKO,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Člani nadzornega sveta: Hrastelj Peter,

Pušnik Jožef, Jakhel Olga, Vesenjak An-
drej, Urankar Ludvik in Zalokar Darinka,
vstopili 13. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-

mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 8512 Izven-
bolnišnična zdravstvena dejavnost; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Opomba: – pri dejavnosti J 67.13 le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-209591
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00160 z dne 24. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ERA, Trgovina z živilskimi
in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, se-
dež: Prešernova 10, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/01725/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta, de-
javnosti ter članov nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5025923
Člani nadzornega sveta: Lednik Božo,

Povh Janez in Hozjan Janita, izstopili 22. 7.
1997; Korun Franc, Laznik Andreja in Fuchs
Marjeta, vstopili 22. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-

gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51460 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
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52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55210 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70100 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;

74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

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

Sprememba statuta z dne 22. 7. 1997.

Rg-209593
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00228 z dne 22. 6. 1998 pri
subjektu vpisa MIKAD COMMERCE, Pod-
jetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Jamniška cesta 6, Zreče, sedež: Jam-
niška cesta 6, 3124 Zreče, pod vložno
št. 1/06047/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, druž-
benikov, dejavnosti in zastopnikov, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5889987
Firma: TEPLAST TRADE, POTNIK IN

OSTALI, proizvodnja in trgovina, d.n.o.,
Kovaška cesta 12, Zreče

Skrajšana firma: TEPLAST TRADE Pot-
nik in ostali, d.n.o., Zreče

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 3214 Zreče, Kovaška cesta 12
Ustanovitelji: Kotnik Dušan, izstopil

17. 3. 1995; Potnik Jože in Potnik Marija,
oba iz Zreč, Kovaška cesta 12, vstopila
17. 3. 1995, odgovornsot: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kotnik Dušan, razrešen 17. 3. 1995;
družbenika Potnik Jožef in Potnik Marija,
imenovana 17. 3. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Prozivodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja
ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obde-
lava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja vot-
lega stekla; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2651 Proizvodnja ce-
menta; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Pro-

izvodnja mavca; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi 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; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
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govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v

drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register s skle-
pom sodišča Srg 1579/93 z dne 27. 10.
1993.

Rg-209594
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00035 z dne 12. 6. 1998 pri
subjektu vpisa EUROPOLIMER, podjetje
za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež:
Obrtniška ul. 9, 3240 Šmarje pri Jelšah,
pod vložno št. 1/01330/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5744741
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sadar Andrej, razrešen 12. 1. 1998;
direktor Zečević Nenad, Gosposvetska c.
5, Maribor, imenovan 12. 1. 1998, zastopa
družbo brez omejitev kot poslovodja.

Rg-209595
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01409 z dne 17. 6. 1998 pod
št. vložka 1/06807/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254189
Firma: ODVETNIŠKA PISARNA

CMOK&PRAZNIK, o.p. – d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Prešernova 23
Ustanovitelja: Cmok Aleksander, Celje,

Malgajeva 12, in Praznik Niko, Celje, Tru-
barjeva 48, vstopila 15. 12. 1997, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Praznik Niko in Cmok Aleksander,
imenovana 15. 12. 1997, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1998: 7411
Pravno svetovanje.

Rg-209600
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01235 z dne 9. 6. 1998 pri
subjektu vpisa EUROPOLIMER, podjetje
za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Pol-
žanska gorca 36, Šmarje pri Jelšah, se-
dež: Polžanska gorca 36, 3240 Šmarje
pri Jelšah, pod vložno št. 1/01330/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, naslova in družbenikov, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5744741
Firma: EUROPOLIMER, podjetje za

proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROPOLIMER, d.o.o.
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Obrt-

niška ul. 9
Ustanovitelji: Sadar Andrej, Laško, Valen-

tinčeva 25, vstopil 5. 1. 1990, ter EURO
UNITECH ELEKTROTECHNIK GMBH, Dunaj,
Birostrasse 9, FRANKISCHE ROHRWERKE,
GEBRUDER KIRCHNER GMBH&CO, Ko-
nigsberg, Heillingerstrasse 1, vstopila 21. 10.
1997 – vložili po 9,612.366 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1998: 24130
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 24140 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 24160 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 24170
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 25220 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 28720 Proiz-
vodnja embalaže iz lahkih kovin; 28740 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 51520 Trgovina na debelo s
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kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74820 Pakiranje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 12. 1997.

Rg-210246
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01301 z dne 8. 7. 1998 pri
subjektu vpisa KOMPAS CELJE, turistič-
no podjetje, d.d., Celje, Tomšičev trg 1,
sedež: Tomšičev trg 1, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/03100/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in se-
deža, spremembo pri zastopniku, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5521432
Firma: KOMPAS CELJE, turistično

podjetje, d.d., Glavni trg 1, Celje
Skrajšana firma: KOMPAS CELJE, d.d.,

Celje
Sedež: 3000 Celje, Glavni trg 1
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čuček Milan, Celje, Zagrad 34, ki od
22. 10. 1997 zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Videc Rok, Sra-
botnik Kristina in Sitar-Matelič Milena, vsto-
pili 22. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 15520
Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
15820 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
15860 Predelava čaja in kave; 2211 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-

mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-

lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
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povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 92521 Dejavnost muze-
jev; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

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

Rg-210245
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00777 z dne 15. 7. 1998 pri
subjektu vpisa TOPLICE DOBRNA, Ter-
malno zdravilišče, d.d., sedež: Dobrna
51, 3204 Dobrna, pod vložno št.
1/00061/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5053587
Dejavnost, vpisana 15. 7. 1998: 6713

Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Opomba: – pri šifri J 67.13 samo me-
njalnice.

Rg-210248
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00274 z dne 6. 7. 1998 pri
subjektu vpisa KOSTRA, komunalne stori-
tve, d.o.o., sedež: Aškerčeva 15, 3000

Celje, pod vložno št. 1/04179/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
akta o ustanovitvi ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5637988
Dejavnost, vpisana 6. 7. 1998: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;

6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 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.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

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

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 4. 1996.

Rg-210251
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00289 z dne 7. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ŠTED, export-import in tr-
govina, d.o.o., Celje, Dečkova 56, se-
dež: Dečkova 56, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/01233/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5332982
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za 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; 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
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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-
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; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Opomba: – pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov; – pri dejavno-
sti K 74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 4. 196.

Rg-210252
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00429 z dne 2. 7. 1998 pri
subjektu vpisa BINCL, TRGOVINA, TU-
RIZEM, PREVOZNIŠTVO, d.o.o., Celje,
Stanetova 16a, sedež: Stanetova 16a,
3000 Celje, pod vložno št. 1/02590/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki, spremembo firme, sedeža, zastopnika in
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 1263706

Firma: VITAL – BINCL, trgovina, turi-
zem, prevozništvo, d.o.o, Dobrna

Skrajšana firma: VITAL – BINCL, d.o.o.,
Dobrna

Sedež: 3204 Dobrna, Dobrna 41
Osnovni kapital: 1,510.998 SIT
Ustanovitelji: Bincl Friderik, Škofja vas,

Zadobrova 45c, vstopil 7. 3. 1991, vložil
418.000 SIT, Košir Ivan, Oplotnica, Pre-
šernova 29, vstopil 4. 5. 1998, vložil
492.998 SIT, ter Celcer Helena, Sloven-
ske Konjice, Liptovska 24, Lipuš Natalija,
Oplotnica, Partizanska 82, in Konec Ivan,
Oplotnica, Prešernova 2, vstopili 4. 5.
1998, vložili po 200.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Bincl Friderik, razrešen 4. 5. 1998;
direktor Košir Ivan, ki zastopa družbo ome-
jeno – za vsak sklep mora imeti soglasje
skupščine, ter prokuristi Konec Ivan, Cel-
cer Helena in Lipuš Natalija, vsi imenovani
4. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 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;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
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skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6322 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

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

Rg-210257
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00411 z dne 9. 6. 1998 pri
subjektu vpisa TAJFUN PLANINA, pro-
izvodnja strojev, d.o.o., sedež: Planina
41a, 3225 Planina pri Sevnici, pod vlož-
no št. 1/00344/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5149398
Ustanovitelj: Deželak Franc, izstop

17. 6. 1996; Špan Jože, Ljubljana, Tesov-
nikova 67, vstop 17. 6. 1996, vložek
96,297,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-210258
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01336 z dne 12. 6. 1998 pri
subjektu vpisa TAJFUN PLANINA, pro-
izvodnja strojev, d.o.o., sedež: Planina

41a, 3225 Planina pri Sevnici, pod vlož-
no št. 1/00344/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5149398
Dejavnost, vpisana 12. 6. 1998: 6311

Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 11. 1997.

Rg-210260
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00035 z dne 3. 6. 1998 pri
subjektu vpisa SAT, storitve, avtoprevoz-
ništvo in trgovina, d.o.o., Prebold, Lat-
kova vas 83d, sedež: Latkova vas 83d,
3312 Prebold, pod vložno št.
1/02781/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5550840
Firma: SAT, storitve, avtoprevozništvo

in trgovina, d.o.o., Prebold, Latkova vas
171

Skrajšana firma: SAT, d.o.o., Prebold,
Latkova vas 171

Sedež: 3312 Prebold, Latkova vas
171.

Rg-210262
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01024 z dne 8. 7. 1998 pri
subjektu vpisa MIHA, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in gospodarsko sve-
tovanje, d.o.o., Žalec, sedež: Ipavčeva
9, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/06102/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in zastopnika, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5823293
Firma: MPRINT, servis in prodaja ra-

čunalniške opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: MPRINT, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Celje
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Koželj Stanislav, razrešen 9. 9. 1997;
direktor Koželj Matjaž, Vojnik, Škoflekova
8, imenovan 9. 9. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Opomba: – pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; – pri šifri K 74.12
vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-210263
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00556 z dne 12. 6. 1998 pri
subjektu vpisa LIPEX, Proizvodno, trgo-
vinsko in storitveno podjetje, d.o.o., Pod-
četrtek 117, Podčetrtek, sedež: Podče-
trtek 117, 3254 Podčetrtek, pod vložno
št. 1/04132/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
sedeža, firme in akta o ustanovitvi d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5705401
Firma: LIPEX, proizvodno, trgovinsko

in storitveno podjetje, d.o.o., Slake 6,
Podčetrtek

Skrajšana firma: LIPEX, d.o.o., Podče-
trtek

Sedež: 3254 Podčetrtek, Slake 6
Dejavnost, vpisana 12. 6. 1998: 0125

Reja drugih živali; 1753 Proizvodnja netka-
nih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
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jetniško in poslovno svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

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

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 19. 5. 1997.

Rg-210265
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01416 z dne 15. 6. 1998 pri
subjektu vpisa AHAC, trgovinsko podjet-
je, d.o.o., Stopče, sedež: Stopče 31,
3231 Grobelno, pod vložno št.
1/02522/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5473080
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 1532

Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvod-
nja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-

kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;

5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92712 Dejavnost igral-
nic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Opomba: – pri šifri J 67.13 le dejavnost
menjalnic in zastavljalnic; – pri šifri K 74.12
vse, razen revizijske dejavnosti; – pri šifri O
92.712 le posebne igre na srečo na igral-
nih avtomatih zunaj igralnic.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 4. 12. 1997.

Rg-210267
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01346 z dne 15. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ODIS, računalniški inženi-
ring, d.o.o., Šempeter, Dobrteša vas
16a, sedež: Dobrteša vas 16a, 3311
Šempeter, pod vložno št. 1/01337/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo akta o ustanovitvi d.o.o. ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5682878
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1998: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
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deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-

no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Opomba: – pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; – pri šifri K 74.12
vse, razen revizijske dejavnosti; – pri šifri K
74.14 vse, razen arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 2. 6. 1998.

Rg-210274
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01288 z dne 16. 6. 1998 pri
subjektu vpisa AVRORA, specializirano
podjetje za zastopanje in posredovanje
zavarovanj, d.o.o., Gotovlje, sedež: Go-

tovlje 38a, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/03017/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
ustanoviteljev, zastopnikov in firme s temile
podatki:

Matična št.: 5516331
Firma: AVRORA, specializirano pod-

jetje za zastopanje in posredovanje za-
varovanj, d.o.o.

Skrajšana firma: AVRORA, d.o.o.
Ustanoviteljica: Gorjan Silva, Žalec, Go-

tovlje 38a, vstop 11. 11. 1997, vložek
1,957.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gorjan Jožef, izstop 11. 11. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Gorjan Silva, imenovana 1. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev, in Gor-
jan Jožef, razrešen 1. 1. 1997 kot direktor
in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 5. 1998.

Rg-210279
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00738 z dne 16. 6. 1998 pri
subjektu vpisa BIMEX, proizvodnja, vele-
trgovina in zastopstva, d.o.o., Celje, se-
dež: Ljubljana 7/I, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/00985/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, spre-
membo bivališča ustanoviteljev, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti ter spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5311357
Sedež: 3000 Celje, Gaji 32
Ustanovitelja: Klajnšek Biserka, vstopila

25. 1. 1990, in Klajnšek Damjan, vstopil
18. 4. 1994, oba iz Celja, Ulica Alme Karli-
nove 20, vložila po 2,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 3350 Proizvodnja ur; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7413 Raziskovanje trga
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in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 6. 1997.

Rg-210280
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00575 z dne 16. 6. 1998 pri
subjektu vpisa PETEK, podjetje za inženi-
ring procesne tehnike in strojnih insta-
lacij, d.o.o., sedež: Pernek 8, 3250 Ro-
gaška Slatina, pod vložno št. 1/01055/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5316642
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Kajbič Franc, Celje, Milčinskega ulica
5, imenovan 12. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje;7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Opomba: – pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen orožja in streliva; pri dejavnosti J
67.13 samo menjalnice in zastavljalnice; –
pri dejavnosti K 74.14 vse, razen arbitraže
in posredovanja med managerji in delavci.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 6. 1998.

Rg-210281
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01206 z dne 12. 6. 1998 pri
subjektu vpisa TV CELJE, d.o.o., Celje,
sedež: Tovarniška 11, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/00919/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sede-
ža, izbris skrajšane firme, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, povečanje
vložka družbenika z novimi vložki, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5318297
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 86
Osnovni kapital: 1,702.000 SIT
Ustanovitelji: Turnšek Janko, Celje, Lo-

krovec 26a, vstop 17. 1. 1994, vložek
1,702.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1998: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

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

Rg-210282
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01247 z dne 12. 6. 1998 pri
subjektu vpisa VEMATIC, procesni inženi-
ring, d.o.o., sedež: Prešernova 8, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/04081/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov in poslovnih deležev, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo zastopnikov in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5614902
Ustanovitelj: Terče Bojan in Jerman Mi-

lan, izstopila 5. 6. 1997; Lahovnik Marjan,
Velenje, Malgajeva 2, vstopil 26. 11. 1993,
vložil 1,762.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Terče Bojan in Jerman Marjan, raz-
rešena 5. 6. 1997; direktor Lahovnik Mar-
jan, ki od 5. 6. 1997 zastopa družbo neo-
mejeno in posamično.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1998: 33300
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 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-
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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.; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje 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 podatkovnimi
bazami; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

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

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 6. 1997.

Rg-210285
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00488 z dne 16. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ZLATARSTVO KRAGL,
d.o.o., Šlandrov trg 40, Žalec, sedež:
Šlandrov trg 40, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/02824/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in izbris
skrajšane firme, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5851122
Firma: ZLATARSTVO KRAGL, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 2451

Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 2754 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 3621 Kovanje kovan-
cev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih 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 obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-

terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Opomba: – pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; – pri šifri J 67.13 le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27.5. 1998.

Rg-210288
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00486 z dne 16. 6. 1998 pri
subjektu vpisa MIKA DOM, d.o.o., gradbe-
ništvo in storitve, sedež: Loče 18, 3201
Šmartno v Rožni dolini, od vložno št.
1/06541/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matičnašt.: 5904102
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 86
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

4. 4. 1997.

KRANJ

Rg-210616
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01496 z dne 25. 9. 1998 pod
št. vložka 1/05342/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5858518002
Firma: 3 F, Trgovska družba, d.o.o.,

Golnik, Podružnica Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

c. 32
Ustanoviteljica: 3 F, Trgovska družba,

d.o.o., Golnik, Golnik 170, vstop 4. 2.
1997, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Menčak Branko, Radovljica, Vrbnje
61, imenovan 4. 2. 1997, zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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-
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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; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
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;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet.

Rg-210620
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01464 z dne 22. 9. 1998 pri
subjektu vpisa RUŠOVEC, gostinstvo in
turizem, d.o.o., sedež: Srednja vas 133,
4267 Srednja vas v Bohinju, pod vložno
št. 1/02615/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5532213
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2051

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 9233 Dejavnost sej-

mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-210624
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01184 z dne 21. 9. 1998 pri
subjektu vpisa MERCATOR – KŽK KME-
TIJSTVO KRANJ, d.o.o., Kranj, sedež: Be-
gunjska c. 5, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00867/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo kapitala, usta-
noviteljev in poslovnih vložkov, meja poob-
lastil zastopnika in dejavnosti, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in izbris zaznamb s temile podatki:

Matična št.: 5147123
Firma: MERCATOR – KŽK KMETIJ-

STVO KRANJ, d.o.o.
Osnovni kapital: 1.146,667.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem MERCA-

TOR, d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop
30. 1. 1990, vložek 1.146,667.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; MERCATOR –
KŽK KMETIJSTVO KRANJ, d.o.o., Kranj,
Begunjska 5, izstop 15. 6. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tavčar Janez, Kranj, Hrastje št. 225,
ki od 15. 6. 1995 zastopa družbo brez ome-
jitev, razen za pridobitev, odtujitev in obre-
menitev nepremičnin; ustanavljanje in uki-
njanje družb in podružnic doma in v tujini;
investicije, prodajo ali nakup osnovnih sred-
stev, ki v poslovnem letu presegajo zneske,
določene v vsakokratnem veljavnem gospo-
darskem načrtu koncerna; nakup ali proda-
jo patentov, blagovnih znamk, najetje in da-
janje kreditov ter poroštev, če ti posli niso
bili predvideni v letnem planu družbe ali ni-
so v zvezi z dejavnostjo družbe; nakup del-
nic oziroma poslovnih deležev v dolgoroč-
no lastništvo in njihovo prodajo; vzpostavi-
tev in ukinjanje bančnih povezav, za kar mo-
ra pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Čerin Aleš, Jev-
šnik Nina in Jenko Franc, vstopili 15. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja gove-
di; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo, razen veterinarskih storitev; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1561
Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil
za hišne živali; 20100 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 20300 Stavbno
mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-

na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404
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; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi
z ribami, raki, mehkužci; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 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; 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; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5551 Storitve menz; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 8520 Veterinarstvo.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi odločbe agencije za pre-
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strukturiranje in privatizacijo št.
LP01492/842-1998/TJ z dne 22. 6. 1998.

Izbrišeta se zaznambi sklepa in začasne
odredbe Občine Kranj, Sekretariata za ur-
banizem, gradbene in komunalne zadeve,
št. 362-42/92-04/MJ z dne 1. 3. 1993 in
št. 351/106/92-04/MJ z dne 15. 4. 1993,
na podlagi dovoljenja RS Upravne enote
Kranj, št. 362/42/92-04/MJ z dne 20. 7.
1998.

Rg-210625
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01042 z dne 17. 9. 1998 pri
subjektu vpisa CREINA – I, d.o.o., podjet-
je za proizvodnjo, trgovino živilskih in
neživilskih proizvodov, gostinstvo, turi-
zem, storitve, ZT, zastopanje tujih part-
nerjev in konsignacijo, Kranj, sedež: Ko-
roška c. 5, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02591/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev prevzete družbe k Hotelu
Creina, p.o., Kranj, s temile podatki:

Matična št.: 5522005
Skrajšana firma: CREINA – I, d.o.o.,

Kranj
Pripojitev k Hotelu Creina, p.o., Kranj,

Koroška c. 5, (vl. št. 1/337/00), na podla-
gi pripojitvene pogodbe z dne 1. 2. 1996.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register
po sedežu prevzemne družbe.

Rg-210626
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01043 z dne 17. 9. 1998 pri
subjektu vpisa HOTEL CREINA, hotelsko
turistično podjetje, p.o., sedež: Koroška
5, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00337/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme, tipa zastopnika in dejavnosti, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, kapital družbe, nadzorni svet in
pripojitev pri prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5283973
Firma: HOTEL CREINA, hotelsko turi-

stično podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: HOTEL CREINA, d.o.o.
Pravnoorg. obika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 294,784.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska c. 56, vložil 39,707.000 SIT,
Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Kot-
nikova 28, vložila 160,261.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ul. 5, vložil 29,417.000 SIT, Bambič Alek-
sandra, Žabnica, Srednje Bitnje 14, vložila
200.000 SIT, Bambič Goran, Žabnica,
Srednje Bitnje 14, vložil 100.000 SIT, Bam-
bič Silva, Žabnica, Srednje Bitnje 14, vloži-
la 1,239.000 SIT, Bavdek Janez, Kranj, Ce-
sta 1. maja 63, vložil 310.000 SIT, Benčina
Majda, Mavčiče, Breg ob Savi 92, vložila
614.000 SIT, Bogataj Janez, Kranj, Gorenj-
skega odreda 14, vložil 660.000 SIT, Če-
bulj Dušan, Kranj, Gorenjskega odreda 16,
vložil 104.000 SIT, Čelik Pavel, Kranj, Jan-
ka Puclja 9, vložil 957.000 SIT, Čimžar Aloj-
zij, Preddvor, Zgornja Bela 21, vložil
500.000 SIT, Čimžar Alojz, Preddvor, Zgor-
nja Bela 21, vložil 2,277.000 SIT, Čimžar

Marija, Preddvor, Zgornja Bela 62, vložila
400.000 SIT, Čimžar Marinka, Kranj, Ul.
Janeza Puharja 5, vložila 300.000 SIT, Ču-
jič Marinka, Kranj, Smledniška 80, vložila
29.000 SIT, Debeljak Stanislav, Golnik, Gol-
nik 49a, vložil 1,140.000 SIT, Demšar Da-
mir, Tržič, Zvirče 49, vložil 100.000 SIT,
Demšar Ribnikar Darja, Tržič, Zvirče 49,
vložila 1,091.000 SIT, Drinič Zora, Kranj,
Šučeva 10, vložila 27.000 SIT, Ferenčak
Boris, Kranj, Cesta 1. maja 69, vložil
100.000 SIT, Ferenčak Frančiška, Zgornje
Gorje, Zg. Gorje 62, vložila 400.000 SIT,
Ferenčak Tadeja, Kranj, C. 1. maja 69, vlo-
žila 100.000 SIT, Ferenčak Zdenka, Kranj,
C. 1. maja 69, vložila 1,151.000 SIT, Hor-
vat Hedvika, Kranj, Vrečkova ul. 5, vložila
400.000 SIT, Hribar Kati, Kranj, Špikova ul.
25, vložila 648.000 SIT, Ilič Milka, Kranj,
Gubčeva ul. 2, vložila 962.000 SIT, Janici-
jevič Majda, Kranj, Stošičeva 6, vložila
200.000 SIT, Jazbinšek Terezija, Žabnica,
Zgornje Bitnje 164, vložila 400.000 SIT,
Jenšterle Mihaela, Kranj, Stara cesta 15,
vložila 270.000 SIT, Jeram Maja, Kranj, Ul.
Juleta Gabrovška 23, vložila 100.000 SIT,
Jeram Marjan, Kranj, Ul. Juleta Gabrovška
23, vložil 1,202.000 SIT, Juvan Janez,
Kranj, Tomažičeva ul. 6, vložil 733.000 SIT,
Juvan Terezija, Kranj, Tomažičeva ul. 6, vlo-
žila 400.000 SIT, Kepic Janez, Visoko, Vi-
soko 99, vložil 1,121.000 SIT, Kojič Ja-
dranka, Banja Luka, Borkoviči b. št. vložila
216.000 SIT, Kojič Marinko, Banja Luka,
Borkoviči 64, vložil 65.000 SIT, Kopač Ma-
rijan, Tržič, Cankarjeva c. 15, vložil 262.000
SIT, Kopar Adela, Kranj, Šorlijeva ul. 29,
vložila 400.000 SIT, Kous Jožef, Kranj,
Gradnikova ul. 7, vložil 400.000 SIT, Kous
Jožefa, Kranj, Gradnikova ul. 7, vložila
400.000 SIT, Kous Marijan, Kranj, Gradni-
kova ul. 7, vložil 1,134.000 SIT, Kraljik Do-
rian, Kranj, Ul. Juleta Gabrovška 21, vložil
100.000 SIT, Kranjec Franc, Duplje, Žeje
8, vložil 617.000 SIT, Krajič Darko, Kranj,
Škofjeloška c. 3, vložil 100.000 SIT, Krajič
Veselka, Kranj, Škofjeloška c. 3, vložila
1,027.000 SIT, Kugič Ljiljana, Kranj, Ul.
Janeza Puharja 5, vložila 802.000 SIT, Ku-
gič Maja, Kranj, Ul. Janeza Puharja 5, vloži-
la 100.000 SIT, Kugič Marko, Kranj, Ul.
Janeza Puharja 5, vložil 100.000 SIT, Ku-
gič Vlado, Kranj, Ul. Janeza Puharja 5, vložil
912.000 SIT, Kukovec Ana, Kranj, Britof
130, vložila 400.000 SIT, Kušlakovič Alen,
Kranj, Ul. Tuga Vidmarja 4, vložil 100.000
SIT, Kušlakovič Nevenka, Kranj, Ul. Tuga
Vidmarja 4, vložila 804.000 SIT, Kušlakovič
Ružica, Kranj, Ul. Tuga Vidmarja 4, vložila
100.000 SIT, Larissi Danaja, Kranj. Ul. Ju-
leta Gabrovška 21, vložila 100.000 SIT,
Larissi Marjeta, Kranj. Ul. Juleta Gabrovška
21, vložila 1,098.000 SIT, Lukič Dušanka
Sanski Most, Kruhari 265, vložila 273.000
SIT, Magdelinič Radmila, Rožaje, Bogaja
Rožaje b. št. vložila 204.000 SIT, Maksi-
movič Borka, Kranj, C. Jaka Platiše 5, vloži-
la 1,104.000 SIT, Meglič Darja, Kranj, C.
Jaka Platiše 3, vložila 631.000 SIT, Miftari
Enver, Škofja Loka, Podlubnik 155, vložil
328.000 SIT, Miftari Zana, Škofja Loka,
Podlubnik 155, vložila 100.000 SIT, Mir
Jana, Kranj, Hrastje 88, vložila 200.000
SIT, Mir Janez, Kranj, Hrastje 88, vložil
400.000 SIT, Mir Julija, Kranj, Hrastje 88,

vložila 400.000 SIT, Mir Marjetka, Kranj,
Hrastje 88, vložila 100.000 SIT, Miteva De-
sanka, Probištip, Pišica b. št., vložila
214.000 SIT, Mohar Marija, Šenčur, Pipa-
nova 26, vložila 400.000 SIT, Mraz Janja,
Kranj, Pot na Jošta 25, vložila 267.000 SIT,
Novak Aljaž, Kranj, Jezerska c. 27, vložil
100.000 SIT, Novak Nada, Kranj, Jezerska
c. 27, vložil 1.018.000 SIT, Novak Tomaž,
Kranj, Jezerska c. 27, vložil 250.000 SIT,
Oblak Marija, Šenčur, Stružnikova pot 22,
vložila 1,198.000 SIT, Oblak Tomaž, Šen-
čur, Stružnikova pot 22, vložil 100.000 SIT,
Osterman Anja, Kranj, C. talcev 23d, vložila
100.000 SIT, Osterman Franci, Kranj, C.
talcev 23d, vložil 1,201.000 SIT, Ostojič
Danko, Kranj, Trg Prešernove brigade 8,
vložil 74.000 SIT, Ostojič Milanka, Kranj,
Trg Prešernove brigade 8, vložila
1,164.000 SIT, Palibrk Milko, Kranj, Jaka
Platiše 5, vložil 272.000 SIT, Paunovič Dra-
gana, Kranj, Trojarjeva 30, vložila 527.000
SIT, Panič Dragica, Kranj, Trg Rivoli 3, vlo-
žila 1,303.000 SIT, Pavlovič Ladislava,
Preddvor, Mače 15a, vložila 400.000 SIT,
Perhavec Janez, Kranj, Odlhamska c. 14,
vložil 100.000 SIT, Perhavec Marko, Kranj,
Oldhamska c. 14, vložil 300.000 SIT, Per-
havec Nina, Kranj, Odlhamska c. 14, vložila
100.000 SIT, Perhavec Terezija, Kranj, Odl-
hamska c. 14, vložila 886.000 SIT, Perkič
Miljenko, Kranj, Jaka Platiše 5, vložil
53.000 SIT, Petrovič Zdravka, Kranj, Britof
369, vložila 216.000 SIT, Petrovič Đorđe,
Kranj, Ul. Juleta Gabrovška 32, vložil
300.000 SIT, Petrovski Daniel, Kranj, Ul.
Tončka Dežmana 2, vložil 100.000 SIT, Pe-
trovski Mario, Kranj,Ul. Tončka Dežmana 2,
vložil 100.000 SIT, Podbevšek Linda, Kranj,
Ljubljanska 34, vložila 20.000 SIT, Podgor-
šek Barbara, Kranj, Ješetova 4d, vložila
39.000 SIT, Potočnik Bina, Kranj, Stareto-
va 58, vložila 100.000 SIT, Potočnik Blaž,
Kranj, Staretova 58, vložil 100.000 SIT, Po-
točnik Janez, Kranj, C. Jaka Platiše 5, vložil
1,307.000 SIT, Potočnik Janez, Kranj, Ga-
letova ul. 17, vložil 400.000 SIT, Potočnik
Marjana, Kranj, Galetova ul. 17, vložila
400.000 SIT, Potočnik Rajka, Kranj, Stare-
tova 58, vložila 300.000 SIT, Praček Boris,
Kranj, Kovačičeva ul. 2a, vložil 100.000
SIT, Praček Herta, Kranj, Kovačičeva ul. 4,
vložila 400.000 SIT, Praček Jurij, Kranj,
Kovačičeva ul. 2a, vložil 100.000 SIT, Pra-
ček Vlasta, Kranj, Kovačičeva ul. 2a, vložila
1,005.000 SIT, Ranđelovič Biljana, Banja
Luka, Donji Pervan 108, vložila 67.000 SIT,
Ređepovič Marina, Vranje, Timočka 24, vlo-
žila 146.000 SIT, Rezun Alojzija, Cerklje,
Trnovlje 44, vložila 350.000 SIT, Rezun
Dragica, Cerklje, Trnovlje 44, vložila
400.000 SIT, Rezun Natalija, Cerklje, Tr-
novlje 44, vložila 200.000 SIT, Rezun Ro-
man, Kranj, Trnovlje 44, vložil 1,191.000
SIT, Rezun Vesna, Cerklje, Trnovlje 44, vlo-
žila 100.000 SIT, Ribnikar Anton, Tržič, Zvir-
če 49, vložil 300.000 SIT, Ribnikar Marija,
Tržič, Kovor 100, vložila 400.000 SIT, Rib-
nikar Vincencij, Tržič, Kovor 100, vložil
400.000 SIT, Rogič Božica, Kranj, Tončka
Dežmana 2, vložila 197.000 SIT, Rozman
Mihael, Medvode, Zg. Pirniče 91, vložil
144.000 SIT, Simončič Katja, Kranj, Trg
Rivoli 4, vložila 100.000 SIT, Simončič Ma-
tej, Kranj, Trg Rivoli 4, vložil 100.000 SIT,
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Simončič Silvo, Kranj, Trg Rivoli 4, vložil
411.000 SIT, Sluga Cvetka, Kranj, Ul. Ja-
neza Puharja 2, vložila 1,250.000 SIT, So-
lar Gordana, Kranj, Tuga Vidmarja 2, vložila
110.000 SIT, Solar Radmila, Kranj, Struže-
vo 20, vložila 46.000 SIT, Solomun Antun,
Medvode, Žontarjeva ul. 3, vložil 1,137.000
SIT, Stare Ivanka, Kranj, Tončka Dežmana,
vložila 47.000 SIT, Stojčevič Igor, Kranj,
Ul. Janeza Puharja, 2 vložil 100.000 SIT,
Šilar Denis, Kranj, C. Jaka Platiše 19, vložil
48.000 SIT, Šilar Matej, Kranj, C. Jaka Pla-
tiše 19, vložil 48.000 SIT, Šilar Tatjana,
Kranj, C. Jaka Platiše 19, vložila 1,069.000
SIT, Šmelcer Cvetka, Medvode, Gorenjska
c. 6, vložila 965.000 SIT, Šuštar Alojz,
Kranj, Hrastje 129, vložil 70.000 SIT, Švra-
ka Jovanka, Kranj, Ul. Tončka Dežmana 4,
vložila 1,134.000 SIT, Vinčič Terezija, Škof-
ja Loka, Mestni trg 9, vložila 1,131.000
SIT, Vinčič Tina, Škofja Loka, Mestni trg 9,
vložila 100.000 SIT, Vukajlovič Zora, Škof-
ja Loka, Podlubnik 155, vložila 1,047.000
SIT, Vukelič Gordana, Kranj, Ul. Franca Roz-
mana-Staneta 4, vložila 1.046.000 SIT, Za-
lar Aleša, Kranj, Retljeva ul. 11, vložila
100.000 SIT, Zalar Jože, Kranj, Retljeva ul.
11, vložil 727.000 SIT, Zelič Alojzij, Duplje,
Zg. Duplje 6, vložil 188.000 SIT, Zupan
Brigita, Kranj, Kranjska c. 35, vložila
61.000 SIT, Zupan Mateja, Kranj, Kranjska
c. 35, vložila 61.000 SIT, Zupan Polonca,
Tržič, Kranjska c. 35, vložila 1,045.000 SIT,
Zupan Rajko, Tržič, Retnje 16, vložil
209.000 SIT, Zupan Vesna, Kranj, Jezer-
ska c. 18a, vložila 57.000 SIT, Žagar Tatja-
na, Kranj, Hrastje 129, vložila 1,784.000
SIT, Živkovič Sanja, Kranj, Jaka Platiše 13,
vložila 266.000 SIT, Žun Danijela, Šenčur,
Krakovska ul. 2, Voglje, vložila 400.000
SIT, Žun Franc, Šenčur, Krakovska ul. 2,
Voglje, vložil 400.000 SIT, Draksler Melita,
imetnica skupnega poslovnega deleža,
Preddvor, Zgornja Bela 63, Gregorin Mar-
jan, imetnik skupnega poslovnega deleža,
Visoko 94, Zaletel Igor, imetnik skupnega
poslovnega deleža, Kranj, Vrečkova 5, Ža-
gar Petra, imetnica skupnega poslovnega
deleža, Kranj, Hrastje 129, ter skupni po-
slovni delež, 21.000 SIT – vsi vstopili 29. 9.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čim-
žar Alojz, razrešen 29. 9. 1997 kot direktor
in imenovan za začasnega poslovodjo, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Potočnik Janez,
Bambič Silva in Jeram Marjan, vstopili 29. 9.
1997.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;

50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-

vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 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.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje
zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje
s holding družbami; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74600 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 74810 Fotografska de-
javnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92340 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve
za nego telesa; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pripojitev CREINA – I, d.o.o., Kranj, Ko-
roška c. 5 (vl. št. 1/2591/00), na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 1. 2. 1996.

Pravne posledice lastninskega preobli-
kovanja vpisane na podlagi odločbe agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01415/00514-1998/MP z dne 13. 3.
1998.
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Rg-210628
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01296 z dne 7. 9. 1998 pri
subjektu vpisa JASNA TURIZEM, d.d.,
Kranjska Gora, sedež: Vršiška 41, 4280
Kranjska Gora, pod vložno št.
1/05394/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5860121
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Perovšek Borut, razrešen 30. 6.
1998; Gedrih Janko, Dob, Ul. 7. avgusta
11, imenovana 1. 7. 1998, kot v.d. direk-
torja zastopa družbo neomejeno.

Rg-210629
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01686 z dne 7. 9. 1998 pri
subjektu vpisa JELOVICA, lesna industri-
ja, d.d., sedež: Kidričeva 58, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/00048/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
oseb, pooblaščenih za zastopanje, in spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5040043
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Pe-

gam Primož, razrešen 1. 12. 1997; Ribni-
kar Iztok, Kranj, Kajuhova 40, razrešen
1. 12. 1997 kot namestnik generalnega di-
rektorja in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, Prevodnik Franči-
šek, Škofja Loka, Brode 10a, ki od 1. 12.
1997 kot generalni direktor zastopa družbo
brez omejitev, direktorica Bergant Jožica,
Škofja Loka, Pod Plevno 4, ki od 1. 12.
1997 zastopa družbo brez omejitev, in Pe-
gam Primož, Železniki, Dašnica 49, imeno-
van 1. 12. 1997 za namestnika generalne-
ga direktorja.

Člani nadzornega sveta: Rozman Rok,
Gartner Rajko in Rakovec Gorazd, izstopili
28. 8. 1997; Malovrh Janez, Dragonja Ci-
ril, Igličar Aleksander in Podgoršek Hinko,
vstopili 28. 8. 1997; Pustišek Irena, Trdina
Nataša in Malovrh Janez, izstopili in ponov-
no vstopili 28. 8. 1997.

Rg-210630
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01380 z dne 2. 9. 1998 pri
subjektu vpisa PEKO, tovarna obutve, d.d.,
sedež: Cesta Ste Marie aux Mines 5,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/00030/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o povečanju osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5034701
Vpiše se sklep skupščine z dne 13. 10.

1997, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 868,289.000 SIT.

Rg-211632
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01494 z dne 8. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06295/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1318772
Firma: ARHES, Družba za projektira-

nje, izvajalski inženiring in tehnično sve-
tovanje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 4203 Duplje, Spodnje Duplje 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gradišar Boštjan, Duplje,

Spodnje Duplje 4, in Kraševec Janez, Tržič,
Pristava, Purgarjeva 1, vstopila 22. 9. 1998,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Gradišar Boštjan in Kraševec Ja-
nez, imenovana 22. 9. 1998, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 6024 Cestni
tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-211644
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01404 z dne 5. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06290/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1323555
Firma: BASING, projektiranje in inže-

niring strojnih naprav, d.o.o.
Skrajšana firma: BASING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Želeška cesta 11a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Žvegelj Denis, Bled, Že-

leška cesta 11a, vstop 6. 8. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Žvegelj Denis, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Žvegelj Ivan, oba z Bleda, Že-
leška cesta 11a, ki kot namestnik direktorja
zastopa družbo brez omejitev, imenovana
6. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in 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;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje
in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov.
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Rg-211648
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01487 z dne 14. 10. 1998 pri
subjektu vpisa JANCOMM, podjetje za za-
stopanje, posredovanje, notranjo in zu-
nanjo trgovino, d.o.o., Tržič, sedež: Ret-
nje 54, 4294 Križe, pod vložno št.
1/04550/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5733090
Osnovni kapital: 3,228.955 SIT
Ustanovitelj: Benedik Robert, Križe, Ret-

nje 54, vstop 15. 6. 1994, vložek
3,228.955 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1998: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
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; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52482 Dejavnost cvetličarn; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7482
Pakiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 9. 1998.

Rg-211651
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01610 z dne 12. 10. 1998 pri
subjektu vpisa FIRANOVA, družba za stori-
tve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Žiri,
sedež: Rakulk 60, 4226 Žiri, pod vložno št.
1/02283/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5491614
Dejavnost, vpisana 12. 10. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5225 Trgovina na drobno z al-

koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih.

Rg-211654
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01579 z dne 9. 10. 1998 pri
subjektu vpisa INO, podjetje za konstrui-
ranje in izdelavo strojne opreme, d.o.o.,
Žiri, sedež: Čevljarska 37, 4226 Žiri, pod
vložno št. 1/00903/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
ka, poslovnega deleža in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5506956
Ustanovitelj: Mur Mira, izstop 8. 10.

1997; Mur Anton, Žiri, Čevljarska 37, vstop
10. 1. 1990, vložek 1,145.250 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1998: 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-211658
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00487 z dne 2. 10. 1998 pri
subjektu vpisa PRUSNIK, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Visoko 7d, 4212
Visoko, pod vložno št. 1/00781/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5326397
Sedež: 4000 Kranj, Britof 59a
Dejavnost, vpisana 2. 10. 1998: 2222

Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-

štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-211661
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01239 z dne 12. 10.1 998 pri
subjektu vpisa DOLNOV, Proizvodnja, in-
ženiring, trgovina, d.o.o., sedež: Šuceva
23, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00427/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5292298
Ustanovitelj: ASTRA ENGINEERING,

Kranj, p.o. – v likvidaciji, Proizvodnja, projekti-
ranje in inženiring, Kranj, Šuceva 23, izstop
9. 12. 1997; DOLNOV, d.o.o., Kranj, Šuce-
va 23, vstop 9. 12. 1997, vložek 62,743.038
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211664
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01553 z dne 9. 10. 1998 pri
subjektu vpisa TRGIS, gradbene storitve
in trgovina, d.o.o., Preddvor, sedež: Bel-
ska c. 53, 4205 Preddvor, pod vložno št.
1/04303/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, naslova in
priimka ustanovitelja in zastopnika, akta o
ustanovitvi in dejavnosti ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5746949
Sedež: 4205 Preddvor, Belska c. 59
Ustanovitelj: Grginič Ivan, Preddvor, Bel-

ska c. 59, vstop 1. 12. 1992, vložek
1,525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grginič Ivan, imenovan 1. 12. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
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; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 7. 1998.

Rg-211665
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01478 z dne 9. 10. 1998 pri
subjektu vpisa Vzgojnovarstveni zavod
Kranj, sedež: C. Staneta Žagarja 19,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00146/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo imena zavoda in imena ustanovite-
ljice ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5049849000

Firma: KRANJSKI VRTCI
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4000 Kranj, C. Staneta Žagar-

ja 19
Ustanoviteljica: Mestna občina Kranj,

Kranj, Slovenski trg 1, vstop 2. 6. 1966,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ga-
ber Danica, Preddvor, Belska c. 48, imeno-
vana 17. 9. 1998, kot pomočnica ravnate-
ljice zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1998: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 80101 De-
javnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje
otrok z motnjami v razvoju; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-211667
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01529 z dne 7. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa LEV, d.o.o. – turizem, gostinstvo,
trgovina in storitve, sedež: Planina 3, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/03283/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5618258
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1998: 50301

Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov.

Rg-211672
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00569 z dne 2. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ALIGATOR, trgovsko stori-
tveno podjetje, Kranj, d.o.o., sedež: Dru-
lovka 17, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01997/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, naslova usta-
novitelja in zastopnika, imena ustanovitelja
in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5465737
Sedež: 4000 Kranj, Drulovka 42c
Ustanovitelj: Draksler Mirko, Kranj, Dru-

lovka 17, vstop 18. 12. 1990, vložek

1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Draksler Mirko, imenovan 18. 12.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-211685
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01482 z dne 14. 10. 1998 pri
subjektu vpisa HOMEC & POŽENEL, stori-
tveno podjetje, d.n.o., Jesenice, sedež:
Titova 2, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/05435/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, ustanovitelja, osebe, pooblaščene
za zastopanje, in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5894689
Firma: HOMEC & HOMEC, storitveno

podjetje, d.n.o., Jesenice
Skrajšana firma: HOMEC & HOMEC,

d.n.o., Jesenice
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta revolu-

cije 2a
Ustanovitelj: Poženel Ernest, izstop

10. 9. 1998; Homec Bojan, Jesenice, Ce-
sta revolucije 2a, vstop 10. 9. 1998, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbeniki Poženel Ernest, Homec Branko
in Homec Branko, razrešeni 10. 9. 1998;
družbenik Homec Bojan, imenovan 10. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1998: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
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za mehanski prenos energije; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4531 Električne inšta-
lacije; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 90004 Kanalizacija in delova-
nje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve
javne higiene.

Rg-211690
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01025 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa MOHO, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Žiri,
sedež: C. XXXI. divizije 172, 4226 Žiri,
pod vložno št. 1/04574/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža, ustanovitelja, vložka usta-
novitelja in zastopnika ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5743923
Firma: MOHORIČ & CO., d.n.o., pod-

jetje za proizvodnjo, storitve in trgovino,
Žiri

Skrajšana firma: MOHORIČ & CO.,
d.n.o., Žiri

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4226 Žiri, Idrijska cesta 24
Ustanovitelja: Mohorič Milan, izstopil iz

d.o.o. in vstopil v d.n.o. 14. 12. 1994, in
Mohorič Brigita, vstopila 14. 12. 1994, oba
iz Žirov, Idrijska c. 24, vložila po 50.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mo-
horič Brigita, imenovana 14. 12. 1994, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejtiev.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-211693
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01713 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa TEHTNICA ŽELEZNIKI,
podjetje precizne mehanike in elektro-
nike, d.d., sedež: Na plavžu 79, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/00357/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta in statuta, d.d.
s temile podatki:

Matična št.: 5034485
Člani nadzornega sveta: Oman Jože, Na-

drag Miha in Oblak Franc, izstopili 11. 12.
1997; Celan Borut, Čufar Marjeta in Kavčič
Vilko, vstopili 11. 12. 1997.

Sprememba statuta z dne 11. 12. 1997.

Rg-211704
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00191 z dne 21. 10. 1998 pri
subjektu vpisa TRENČA, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o., sedež: Gasilka 5, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00640/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5309808
Sedež: 4000 Kranj, Savska cesta 34.

Rg-211706
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01543 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa HIDROREMONT, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Jesenice, sedež: C. Slavka Likovi-
ča 4a, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/05892/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, poslovne-
ga deleža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5970547
Ustanovitelj: Podbregar Franc, Jeseni-

ce, C. Slavka Likoviča 4a, vstop 15. 10.
1996, vložek 1,501.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Podbregar Armando, izstop
1. 10. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 10. 1998.

Rg-211707
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00168 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ALMIRA, alpska modna in-
dustrija, d.d., sedež: Jalnova c. 2, 4240
Radovljica, pod vložno št. 1/02285/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5491215
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Re-

sman Jože, razrešen 20. 1. 1998; Bregar
Breda, Žirovnica, Moste 58a, imenovana
21. 1. 1998, kot v.d. direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-211708
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01153 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa AQUAWATT, podjetje za
proizvodnjo električne energije, Žirovni-
ca, d.o.o., sedež: Doslovče 45, 4274 Ži-
rovnica, pod vložno št. 1/05098/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5795184
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Koselj Anton, razrešen 5. 6. 1998;
direktorica Koselj Mira, Žirovnica, Moste
39, imenovana 5. 6. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-211711
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01427 z dne 23. 10. 1998 pri
subjektu vpisa NOVAN, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, uvoz in izvoz drobnih
kovinskih predmetov, d.o.o., Naklo, se-
dež: Strahinj 84, 4202 Naklo, pod vložno
št. 1/02541/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo priimka družbeni-
ce in zastopnice, spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5519276

Sedež: 4202 Naklo, Strahinj 84
Ustanoviteljica: Novak Vidmar Helena,

Naklo, Strahinj 84, vstop 17. 9. 1991, vlo-
žek 3,325.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Vidmar Helena, imenovana
17. 9. 1991, zastopa družbo neomejeno;
Novak Anton, razrešen 7. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1998: 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-211715
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01566 z dne 29. 10. 1998 pri
subjektu vpisa CASINO, turistično podjet-
je, Bled, d.o.o., sedež: Cesta svobode
15, 4260 Bled, pod vložno št.
1/01241/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnih deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5379911
Ustanoviteljica: G & P HOTELI BLED,

p.o., KOMPAS HOTELI BLED, p.o., HP
GRAND HOTEL TOPLICE BLED, p.o., HTP
HOTEL JELOVICA, p.o., HTP HOTEL
LOVEC BLED, p.o., in HP HOTEL KRIM
BLED, p.o., izstopili 18. 9. 1997; Republi-
ka Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva ul. 20,
vstopila 18. 9. 1997, vložila 120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211716
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01415 z dne 29. 10. 1998 pri
subjektu vpisa TRIO, tržiška industrija
obutve in konfekcije, Tržič, d.d., sedež:
Mlaka 10, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/00192/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5039991
Člani nadzornega sveta: Kavčič Mojca,

Meglič Ferdo in Premrl Tatjana, izstopili
2. 7. 1998; Valjavec Marko, Galič Jozo in
Mali Franci, vstopili 2. 7. 1998.

Rg-211720
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01008 z dne 27. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ELCI, podjetje za inženi-
ring, proizvodnjo in trgovino elektro na-
prav in strojev, Preddvor, d.o.o., sedež:
Belska c. 9, 4205 Preddvor, pod vložno
št. 1/01341/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja, za-
stopnika in družbene pogodbe ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5420784
Sedež: 4205 Preddvor, Belska c. 9
Ustanoviteljica: Ciperle Marjan, izstop

4. 5. 1998; Ciperle Darinka, Preddvor 104,
vstop 27. 11. 1989, vložek 1,678.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ciperle Marjan, razrešen 4. 5. 1998;
direktorica Ciperle Darinka, imenovana 4. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 28511 Galvanizacija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transport-
nih naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in kr-
miljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje in
vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4531 Električne inštalacije; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 55112 Dejavnost penzionov; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 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; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 5. 1998.

Rg-211729
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01469 z dne 22. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06307/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1337505
Firma: SUN & FUN, trgovina in zasto-

panje, d.o.o.
Skrajšana firma: SUN & FUN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Poljanska

cesta 55
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Bogataj Bogdan, vložil

1,890.000 SIT, in Bogataj Jože, vložil
210.000 SIT, oba iz Škofje Loke, Poljanska
cesta 55, vstopila 11. 9. 1998, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bogataj Bogdan, imenovan 11. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51700 Druga trgovina na

debelo; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 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; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 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; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro G
51.180 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov, v okviru de-
javnosti pod šifro K 74.120 pa ne sme
opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-211732
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01566 z dne 19. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06304/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Kopra in spre-
membo sedeža družbe s temile podatki:

Matična št.: 5432235
Firma: LD LINE, d.o.o., podjetje za pro-

jektiranje in montažo električnih siste-
mov

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

govornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Loka 77
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vlož-
no št. 1/1499/00 s firmo: LD LINE, d.o.o.,
podjetje za projektiranje in montažo elek-
tričnih sistemov, in sedežem: Zgornje Ško-
fije 51, 6281 Škofije.
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LJUBLJANA

Rg-208484
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01506 z dne 14. 5. 1998 pri subjektu
vpisa EUROCOMPUTER SYSTEMS, infor-
macijski inženiring in zastopstva, d.o.o.,
sedež: Vojkova 50, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10985/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5461294
Ustanovitelj: Šimunac Zdravko, izstopil

2. 7. 1997; Strojan Janez in Hodnik Tone,
izstopila 4. 3. 1998; EUROCOMPUTER
SYSTEMS, Informacijski inženiring, in za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 50, vsto-
pil 2. 2. 1997, vložil 4,790.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-208485
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06916 z dne 14. 5. 1998 pri subjektu
vpisa ROMICO INN, Podjetje za proizvod-
njo, trgovino, gostinstvo, turizem, inže-
niring, storitve in zunanjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Nazorjeva 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21786/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, zastopnika
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5727383
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ivanc Matjaž, Ljubljana, Brodarjev trg
10g, imenovan 4. 11. 1997, zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1998: 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 11. 1997.

Rg-208486
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01602 z dne 14. 5. 1998 pri subjektu
vpisa Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo, sedež: Jamo-
va 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01566/10 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5085063013
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopniki Šolinc Hinko, Prosen Anton in Saje
Miran, razrešeni 1. 10. 1997; zastopniki
Koler Božo, Ljubljana, Štihova 1, imenovan
1. 11. 1997, kot prodekan za študentske
zadeve zastopa brez omejitev; Pogačnik An-
drej, Ljubljana, Prule 11, imenovan 1. 11.
1997, kot prodekan za znanstveno razisko-
valno dejavnost zastopa brez omejitev, in
Banovec Jurij, Ljubljana, Pod Vrbami 53,
imenovan 24. 9. 1997, kot dekan zastopa
brez omejitev.

Rg-208488
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06999 z dne 23. 7. 1998 pri subjektu
vpisa JAN AVTO, Trgovina z avtomobili,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 159, sedež:

Dunajska 159, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18949/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5631599
Firma: JAN AVTO, Trgovina z avtomo-

bili, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Ljubljanska 3a
Dejavnost, vpisana 23. 7. 1998: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami.

Rg-208489
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05270 z dne 23. 7. 1998 pri subjektu
vpisa BIT, računalniški inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Mala ulica 8, sedež: Mala uli-
ca 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05028/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5339944
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Šafarič Niko, Ljubljana,

Preradovičeva 20, vložil 1,377.000 SIT, in
Tepeš Dubravka, Ljubljana, Bilečanska 2,
vložila 1,323.000 SIT – vstopila 17. 1.
1990, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-208493
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00591 z dne 27. 2. 1998 pri subjektu
vpisa KPL – GRADNJE, RAST,
INŽENIRING, družba za projektiranje,
gradnjo in vzdrževanje cest ter zelenih
površin, d.d., sedež: Tbilisijska 61, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07775/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva zastopnika, članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5015405
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pir-

nat Viktor, Ljubljana, Povšetova 14, razre-
šen 22. 1. 1998 kot zastopnik in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Krajnc Alfred in
Gunde Anton, izstopila 15. 1. 1998; Maro-
ša Karel, izstopil 10. 11. 1997 in ponovno
vstopil 15. 1. 1998 kot predsednik nadzor-
nega sveta; Sušnik Peter – namestnik pred-
sednika nadzornega sveta in Bogunič Du-
nja, vstopila 15. 1. 1998, Klavs Pavel in
Košak Miha, izstopila in ponovno vstopila
15. 1. 1998, Tomšič Zoran in Trobec Jože,
izstopila in ponovno vstopila 10. 11. 1997.

Sprememba statuta z dne 15. 1. 1998.

Rg-208496
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03238 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu
vpisa ASFALTER, gradbene in druge sto-
ritve, Ljubljana, Andričeva 18, d.o.o., se-
dež: Andričeva 18, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08497/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča uskladitev dejavnosti in
popravo naslova pri ustanovitelju in zastop-
niku s temile podatki:

Matična št.: 5428173
Ustanovitelj: Bravič Andrej, Ljubljana, An-

dričeva 18, vstop 17. 9. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bravič Andrej, imenovan 17. 9.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1998: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaš-
čic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piš-
kotov; proizvodnja trajnega peciva in slaš-
čic; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izola-
cijska dela; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

Rg-208497
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00148 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu
vpisa TESAR & CO, lesni izdelki, trgovina
in inžiniring, d.o.o., Lukovica, Prevoje
104, sedež: Prevoje 104, 1225 Lukovi-
ca, pod vložno št. 1/09268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev in raz-
širitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5439027
Dejavnost, vpisana 18. 8. 1998: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje os-
trešij in krovska dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
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Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-208499
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04410 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu
vpisa TURK M & Z, proizvodnja, storitve,
trgovina, d.n.o., Stari trg pri Ložu, sedež:
Nadlesk 40, 1386 Stari trg pri Ložu, pod
vložno št. 1/25334/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5844126
Dejavnost, vpisana 18. 8. 1998: 0125

Reja drugih živali; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piš-
kotov; proizvodnja trajnega peciva in slaš-
čic; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2222 Drugo tiskarstvo; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 52473 De-
javnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov.

Rg-208710
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07369 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu
vpisa DRAGA, Separacija peska, d.o.o.,
Kidričeva 3, Litija, sedež: Kidričeva 3,
1270 Litija, pod vložno št. 1/07854/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5399963
Ustanoviteljica: Berčon Anton, izstop

22. 12. 1997; Berčon Antonija, Litija, Kidri-
čeva 3, vstop 22. 12. 1997, vložek
1,221.727 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-208711
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07373 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu
vpisa LAMBDA GROUP, trgovina, promet
in storitve, d.o.o., sedež: Pelechova 15,
Preserje, 1235 Radomlje, pod vložno št.
1/04567/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in firme s
temile podatki:

Matična št.: 5329094
Firma: LAMBDA GROUP, tehnologije,

priprave in distribucije vode, d.o.o.
Dejavnost, izbrisana 18. 8. 1998:

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.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1998: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 12. 1997.

Rg-208714
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03350 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu
vpisa S-TRADE, trgovina, proizvodnja, za-
stopanje, d.o.o., Ljubljana, Gumnišče
11, Škofljica, sedež: Gumniške 11, 1291
Škofljica, pod vložno št. 1/03251/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5308216
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-

benik Rihar Dušan, razrešen 31. 5. 1998;
direktorica Rihar Jasna, Škofljica, Gumniš-
če 11, imenovana 31. 5. 1998, in proku-
ristka Kurnik-Levstek Aleksandra, Dobrova,
Hruševo 55, imenovana 14. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z

živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-208716
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03396 z dne 17. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30905/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313339
Firma: R-COMFORT, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: R-COMFORT, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Uraničeva uli-

ca 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Račič Rajko, vložil

1,470.000 SIT, in Račič Alojz, vložil
630.000 SIT, oba iz Ljubljane, Uraničeva
ulica 12, vstopila 22. 5. 1998, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Račič Rajko, Ljubljana, Uraničeva uli-
ca 12, imenovan 22. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 8. 1998: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3615 Proi-
zvodnja žimnic; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-208719
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06267 z dne 17. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30902/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1227122
Firma: ZOBAR, zobozdravstvena de-

javnost, d.o.o., Trbovlje, Dom in vrt 14
Skrajšana firma: ZOBAR, d.o.o., Trbovlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1420 Trbovlje, Dom in vrt 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tarlač Branko, Trbovlje,

Dom in vrt 14, vstop 10. 4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tarlač Branko, imenovan 10. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 17. 8. 1998: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8513 Zoboz-
dravstvena dejavnost; 8514 Druge zdravs-
tvene dejavnosti.

Rg-208721
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00902 z dne 17. 8. 1998 pod št. vlož-
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ka 1/30901/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1270737
Firma: NADJA, POLC & CO, trgovina

in storitve, d.n.o., Trbovlje, Majcenova 9
Skrajšana firma: NADJA, POLC & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 1420 Trbovlje, Majcenova 9
Ustanovitelja: Polc Nadja in Polc Urban,

oba iz Trbovelj, Majcenova 9, vstopila
10. 12. 1997, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Polc Nadja, imenovana 10. 12.
1997.

Dejavnost, vpisana 17. 8. 1998: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1824 Proi-
zvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 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 le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
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; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-

nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-208723
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03438 z dne 16. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30837/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313355
Firma: SKOP, d.o.o., Podjetje za pre-

delavo kovin
Skrajšana firma: SKOP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1261 Ljubljana-Dobrunje,

Podlipoglav 19a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Krušič Roman, Ljubljana

Dobrunje, Podlipoglav 19a, vstop 10. 6.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krušič Roman, imenovan 10. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proi-
zvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje os-
trešij in krovska dela; 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 dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,

obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-208724
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06671 z dne 15. 7.1998 pri subjektu
vpisa ROYAL TRADE, podjetje za trgovi-
no in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Voduškova 13, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10144/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo sedeža, ustanoviteljev in
zastopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 1190857
Firma: ENERGOPRODUKT, proizvod-

nja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ENERGOPRODUKT,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stare Jasminka, izstop

25. 11. 1997, Barič Jože, Ljubljana, Do-
lenjska cesta 21, vstop 25. 11. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stare Jasminka, razrešena 25. 11.
1997; direktor Barič Jože, imenovan
25. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proi-
zvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
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ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2873 Proi-
zvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proi-
zvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2956 Proi-
zvodnja strojev za druge posebne namene;
2960 Proizvodnja orožja in streliva; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Proi-
zvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3511 Gradnja in popra-
vilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 3520 Proizvod-
nja železniških in drugih tirnih vozil; 3530
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
4010 Oskrba z elektriko; 4020 Oskrba s
plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6010 Že-
lezniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6110 Po-
morski promet; 6312 Skladiščenje; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7310 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-208725
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03401 z dne 15. 7. 1998 pri subjektu
vpisa KEMIS, podjetje za razvoj, proi-
zvodnjo in prodajo kemičnih izdelkov in
tehnoloških storitev, d.o.o., sedež: Kaju-
hova 4, Preserje, 1235 Radomlje, pod
vložno št. 1/02194/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti,
firme in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5289181
Firma: KEMIS, kemični izdelki, prede-

lava in odstranjevanje odpadkov, d.o.o.
Skrajšana firma: KEMIS, d.o.o.
Ustanovitelja: Lipovšek Franc in Lipov-

šek Jana, oba iz Radomelj, Cesta radomelj-
ske čete 61, vstopila 17. 7. 1989, vložila
po 3,817.406 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Lipovšek Jana in prokurist Vele-
pec Marjan, Preserje pri Radomljah, Kaju-
hova ul. 6, imenovana 1. 6. 1998, ter di-
rektor Lipovšek Franc, imenovan 17. 7.
1989, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1998: 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 6312 Skladiščenje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9000 Storitve javne higiene; 90005 Druge
storitve javne higiene.

Rg-208726
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04912 z dne 14. 7. 1998 pri subjektu
vpisa C.S.C., d.o.o., Ljubljana, Podjetje
za razvoj in računalniško svetovanje, se-
dež: Rimska c. 35, 1351 Brezovica, pod
vložno št. 1/23194/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5775922
Sedež: 1000 Ljubljana, Rimska ce-

sta 14
Sprememba družbene pogodbe z dne

29. 8. 1997.

Rg-208727
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03428 z dne 14. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30824/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313347
Firma: ISABELLE BOUTIQUE, podjet-

je za trgovino in storitve, Polje, Cesta
XXII/19, Ljubljana Polje

Skrajšana firma: ISABELLE BOUTIQUE,
d.o.o., Ljubljana Polje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1260 Ljubljana Polje, Polje,
Cesta XXII/19

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Jeriha Roman, Ljubljana

Polje, Polje, Cesta XXII/19, vložil
1,470.000 SIT, RONE, d.o.o., Ljubljana,
Pot v dolino 44a, vložil 315.000 SIT, in

Mikelj Saša, Ljubljana, Vidergarjeva 33, vlo-
žila 315.000 SIT – vstopili 27. 5. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jeriha Roman, imenovan 27. 5.
1998.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
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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 pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve

prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Rg-208729
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03319 z dne 13. 7. 1998 pri subjektu
vpisa KOVI, podjetje za storitve in trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana-Polje, Pot v zeleni
gaj 28, sedež: Pot v zeleni gaj 28, 1260
Ljubljana Polje, pod vložno št.
1/23353/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5776465
Ustanovitelj: Kodba Ivan, izstop 3. 6.

1998; Kodba Matjaž, Ljubljana, Pot v zeleni
gaj 28, vstop 3. 6. 1998, vložek 1,530.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kodba Ivan, razrešen 3. 6. 1998;
direktor Kodba Matjaž, imenovan 3. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem.

Rg-208730
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03357 z dne 13. 7. 1998 pri subjektu
vpisa EMPORIO MEDICAL, podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Prešernova 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19533/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnice in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5662761
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jurkovič Ana, razrešena 8 .6.
1998; direktorica Ležaja Urška, Ljubljana,
Ulica bratov Učakar 112, imenovana 8 .6.
1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 6. 1998.

Rg-208731
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00574 z dne 8. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ALDO TRADE, Podjetje za trgovino,
proizvodnjo, zastopništvo, storitve, izvoz
in uvoz, gostinstvo, turizem, šport in mar-
keting, d.o.o., Šmartinska c. 152, Ljub-
ljana, sedež: Šmartinska c. 152, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24546/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5802610
Firma: ALDO TRADE, Podjetje za trgo-

vino, proizvodnjo, zastopništvo, storitve,
izvoz in uvoz, gostinstvo, turizem, šport
in marketing, d.o.o., Ljubljana

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01220 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 01230 Reja praši-
čev; 01240 Reja perutnine; 01250 Reja
drugih živali; 01300 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 01500
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske sto-
ritve; 05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 10100 Pridobivanje črnega
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premoga; 10200 Pridobivanje rjavega pre-
moga in lignita; 10300 Pridobivanje šote;
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 14120 Pridobivanje apnenca, sa-
dre in krede; 14210 Pridobivanje gramoza
in peska; 14220 Pridobivanje gline in kaoli-
na; 15110 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 15120 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 15200 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
15310 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 15330 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja su-
rovega olja in maščob; 15420 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 15430 Proi-
zvodnja margarine in podobnih jedilnih maš-
čob; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proi-
zvodnja mlečnih izdelkov; 15520 Proizvod-
nja sladoleda; 15610 Mlinarstvo; 15620
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
15710 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 15720 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja trajne-
ga peciva in slaščic; 15830 Proizvodnja
sladkorja; 15840 Proizvodnja kakava, čo-
kolade in sladkornih izdelkov; 15850 Proi-
zvodnja testenin; 15860 Predelava čaja in
kave; 15870 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 15880 Proizvod-
nja homogeniziranih živil in dietetične hra-
ne; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
15910 Proizvodnja žganih pijač; 15920
Proizvodnja etilnega alkohola; 15930 Proi-
zvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 15950 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 15960
Proizvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 17110 Priprava in prede-
nje vlaken bombažnega tipa; 17120 Pripra-
va in predenje mikanke iz vlaken volnenega
tipa; 17130 Priprava in predenje česanke
iz vlaken volnenega tipa; 17140 Priprava in
predenje vlaken lanenega tipa; 17150 Su-
kanje in priprava naravne svile ter sukanje in
teksturiranje sintetične ali umetne filament-
ne preje; 17160 Proizvodnja šivalnih su-
kancev; 17170 Priprava in predenje drugih
tekstilnih vlaken; 17210 Tkanje preje bom-
bažnega tipa; 17220 Tkanje preje tipa vol-
nene mikanke; 17230 Tkanje preje tipa vol-
nene česanke; 17240 Tkanje preje tipa svi-
le; 17250 Tkanje druge tekstilne preje;
17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Proi-
zvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17510 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
17530 Proizvodnja netkanih tekstilij in iz-
delkov iz njih, razen oblačil; 17540 Proi-
zvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Proi-
zvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Proi-
zvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Proi-
zvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proi-
zvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 18300
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 19100 Strojenje in dodela-
va usnja; 19200 Proizvodnja usnjene ga-

lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 19300 Proizvodnja obutve; 20100 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 21110 Proizvodnja vlaknin; 21120
Proizvodnja papirja in kartona; 21210 Proi-
zvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 21220 Proi-
zvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 21240
Proizvodnja tapet; 21250 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 24160 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 24510 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 24520 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 24610 Proizvodnja razstreliv;
25110 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 25120 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 25130 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26140
Proizvodnja steklenih vlaken; 26150 Proi-
zvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 26210 Proi-
zvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
26220 Proizvodnja sanitarne keramike;
26230 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 26240 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 26250 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 26260 Proi-
zvodnja ognjevzdržne keramike; 26300
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploš-
čic; 26400 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 26510 Proizvodnja cementa; 26520
Proizvodnja apna; 26530 Proizvodnja mav-
ca; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 26620 Proizvodnja izdel-
kov iz mavca za gradbeništvo; 26630 Proi-
zvodnja sveže betonske mešanice; 26640
Proizvodnja malte; 26650 Proizvodnja iz-
delkov iz vlaknatega cementa; 26660 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 26700 Obdelava naravnega kam-
na; 26810 Proizvodnja brusilnih sredstev;
26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28620 Proizvodnja drugega orodja; 28630
Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Proi-
zvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-

nih posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Proi-
zvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 29230 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 29240 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 29310 Proi-
zvodnja traktorjev; 29320 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 31500 Proi-
zvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 31610 Proizvodnja druge ele-
ktrične opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije; 36620
Proizvodnja metel in krtač; 36630 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 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
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na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63120 Skladiščenje; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 92610 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;

93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-208734
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05163 z dne 8. 7. 1998 pri subjektu
vpisa FERI-AVTO, proizvodnja, trgovina
in posredništvo, d.o.o., sedež: Dolenja
vas pri Polici 3b, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/29129/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1192744
Sedež: 1290 Grosuplje, Ljubljanska

cesta 17.

Rg-208735
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03876 z dne 8. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ETN, Trgovinsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tesovnikova ulica 44,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03830/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5315000
Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 36220

Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51450 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52730 Popravilo
ur, nakita; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 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; 92623
Druge športne dejavnosti; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93030 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-208738
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03359 z dne 7. 7. 1998 pri subjektu
vpisa “DOLOMITI COMMERCE”, trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Dragomer, Na va-
si 6a, 1351 Brezovica, pod vložno št.
1/03421/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in osnov-
nega kapitala, uskladitev dejavnosti in ime-
novanje zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5310938
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Dolenšek Dragica, izstopi-

la 28. 5. 1998; Dolenšek Darko, vstopil
16. 11. 1989, in Dolenšek Darko ml., vsto-
pil 28. 5. 1998, oba iz Brezovice, Drago-
mer, Na vasi 6a, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Dolenšek Dragica, razrešena
28. 5. 1998; zastopnik Dolenšek Darko
ml., imenovan 28. 5. 1998.
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Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 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; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje.

Rg-208711
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00237 z dne 25. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30931/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS Kranj in spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1195310
Firma: TISKARNA – GALERIJA AVSE-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Staničeva

33b
Osnovni kapital: 1,875.213 SIT
Ustanovitelj: Avsenik Martin, Ljubljana,

Staničeva 33b, vstop 3. 12. 1997, vložek
1,875.213 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Avsenik Martin, imenovan 3. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/5995/00.

Rg-208774
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01659 z dne 21. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30925/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278746
Firma: ROSA GAŠPAROVIČ & CO.,

družba za računovodske storitve, d.n.o.,
Horjul

Skrajšana firma: ROSA GAŠPAROVIČ &
CO., d.n.o., Horjul

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1354 Horjul, Vrzdenec 46a
Ustanovitelja: Gašparovič Barbara in Nu-

hanovič Asim, oba iz Horjula, Vrzdenec 46a,
vstopila 20. 3. 1998, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Gašparovič Barbara in Nuhanovič
Asim, imenovana 20. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5274 Druga popravila, d.n.; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje.

Rg-208775
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05884 z dne 21. 8. 1998 pri subjektu
vpisa FANTASY 2000, podjetje za finan-
ce in posredovanje, d.o.o., Vrhnika, Ce-
sta Krimskega odreda 23, sedež: Cesta
Krimskega odreda 23, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/05373/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov in deležev, uskladitev dejavnosti, nova
zastopnika in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5354013
Ustanovitelji: Serini Karel, Vrhnika, Ce-

sta na polju 12, vstopil 27. 2. 1990, Brin-
šek Borut, Ljubljana, Anžurjeva ulica 12a,
vstopil 13. 10. 1997, in Brinšek Branko,
Ljubljana, Brodarjev trg 3, vstopil 13. 10.
1997 – vložili po 500.666,66 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Brinšek Borut in Brinšek Branko,
imenovana 13. 10. 1997, ki kot vodji po-
slov zastopata družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1998: 2221
Tiskanje časopisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena

dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5050 Trgovi-
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
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skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9000 Storitve
javne higiene; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje;9234 9271 Prirejanje iger na
srečo; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 10. 1997.

Rg-208780
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01293 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu
vpisa AMKO, podjetje za razvoj, inženi-
ring, proizvodnjo in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, V Toplice 3, sedež: V Toplice
3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16550/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenic in poslovnih
deležev, spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5592623

Ustanoviteljica: Muren Albina, izstop
13. 2. 1998; Koren Metka, Ljubljana Polje,
V Toplice 3, vstop 25. 2. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1998: 33200
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 2. 1998.

Rg-208781
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05823 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu
vpisa ARTPRO, trženje medijev, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Zgornje Gameljne 27,
1211 Zgornje Gameljne, pod vložno št.
1/25316/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5841160
Ustanovitelj: Prijatelj Marko, izstop

14. 10. 1997; Prijatelj Ivo, Poljane nad
Škofjo Loko, Dolenje Brdo 18, vstop
14. 10. 1997, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prijatelj Marko, razrešen 14. 10.
1997; Prijatelj Ivo, razrešen 14. 10. 1997
kot zastopnik in imenovan za direktorja.

Rg-208783
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05838 z dne 14. 8. 1998 pri subjektu
vpisa DOM-ART, d.o.o. – trgovsko podjet-
je, Šalka vas 2a, Kočevje, sedež: Šalka
vas 2a, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/14826/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
vitelja, deležev, dejavnosti, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5564751
Firma: DOM-ART, trgovina, posredniš-

tvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DOM-ART, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Proletarska 4
Ustanovitelja: Miković Melita, Ljubljana,

Jakčeva 28, vstop 7. 6. 1994, vložek
765.000 SIT, in Miković Blagoje, Ljubljana,
Jakčeva ulica 28, vstop 15. 10. 1997, vlo-
žek 735.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Miković Blagoje, Ljubljana, Jakčeva
ulica 28, imenovan 15. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 14. 8. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
50301 Trgovina na debelo 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; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 10. 1997.

Rg-208785
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03952 z dne 14. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30900/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313894
Firma: KO-VAR, KOKALJ & KOKALJ,

podjetje za kovinsko proizvodnjo, trgo-
vino, trgovsko posredovanje in poslov-
ne storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: KO-VAR, KOKALJ &
KOKALJ, d.n.o., Dol pri Ljubljani

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Seno-
žeti 65

Ustanovitelja: Kokalj Igor in Kokalj Mitja,
oba iz Dola pri Ljubljani, Senožeti 65, vsto-
pila 23. 6. 1998, vložila po 50.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
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rektor Kokalj Igor in zastopnik Kokalj Mitja,
imenovana 23. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 8. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-208786
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05793 z dne 13. 8. 1998 pri subjektu
vpisa LEGO POT, d.o.o., Podjetje za trgo-
vino in poslovni inženiring, Partizanska
5, Ribnica, sedež: Partizanska 5, 1310
Ribnica, pod vložno št. 1/11795/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, družbenikov in deležev,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5480752
Firma: LEGO POT, poslovne storitve,

d.o.o., Ribnica
Skrajšana firma: LEGO POT, d.o.o., Rib-

nica
Sedež: 1310 Ribnica, Zapotok 3a
Ustanovitelja: Levstek Goran, vstopil

12. 2. 1991, vložil 2,191.028 SIT, in Lev-
stek Čampa Tadeja, vstopila 16. 10. 1997,
vložila 10.000 SIT, oba iz Ribnice, Goriča
vas 18, odgovornost: ne odgovarjata.

 Dejavnost, vpisana 13. 8. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo;  2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proi-
zvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvod-

nja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proi-
zvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5030 Trgovina 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 kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na 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; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne

16. 10. 1997.

Rg-208788
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00012 z dne 13. 8. 1998 pri subjektu
vpisa MIMI, podjetje za knjigovodske in
finančne storitve, d.o.o., Horjul, sedež:
Horjul 79a, 1354 Horjul, pod vložno št.
1/16852/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5607442
Firma: KARTICA, podjetje za knjigo-

vodske in finančne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KARTICA, d.o.o.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z

dne 23. 12. 1997.

Rg-208791
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04880 z dne 16. 7. 1998 pri subjektu
vpisa SAMADHI, komore za globoko
sprostitev in raziskovanje zavesti, d.o.o.,
sedež: Ulica Stare pravde 7, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09620/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev in deležev, iz-
bris zastopnika in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5434734
Firma: JACOBI, vizualne komunikaci-

je, d.o.o.
Skrajšana firma: JACOBI, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 22
Ustanovitelja: Doblanović Dušan, izsto-

pil 27. 8. 1997; Borisavljević Branka, Be-
gunje na Gorenjskem 17, in Modic Jaka,
Ljubljana, Resljeva c. 22, vstopila 17. 1.
1997, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Doblanović Dušanu, ki je bil raz-
rešen 27. 8. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1998.

Rg-208792
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03070 z dne 16. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30843/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1197088
Firma: TOMA, LESAR, družba za proi-

zvodnjo in trgovino, k.d., Dolga vas, Ko-
čevje

Skrajšana firma: FOMA, LESAR, k.d.,
Dolga vas, Kočevje

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1330 Dolga vas, Kočevje, Re-

mihova ul. n. h.
Ustanovitelja: Lesar Antonija in Lesar

Marko, oba iz Kočevja, Šeškova ul. 8, vsto-
pila 23. 5. 1997, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lesar Antonija, imenovana 23. 5.
1997, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1998: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
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lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom.

Rg-208796
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05273 z dne 14. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ZIBTR, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Litija, Praprošče 15a, sedež: Praprošče
15a, 1270 Litija, pod vložno št.
1/17957/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5677491
Ustanovitelj: Razpotnik Borut, izstopil

23. 9. 1996; Razpotnik Ivan, Litija, Praproš-
če 15a, vstopil 23. 9. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Razpotnik Borut, razrešen 15. 6.
1998; direktor Razpotnik Ivan, imenovan
15. 6. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV

aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-

nje; 7481 Fotografska dejavnost.

Rg-208797
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02478 z dne 15. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30833/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skupnost lastnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 1294385
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV

STOLPNICE ŽIBERTOVA 1, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: 1000 Ljubljana, Žibertova 1
Ustanovitelji: lastniki stanovanj in poslov-

nih prostorov po priloženem seznamu, Ljub-
ljana, Žibertova 1, vstopili 25. 11. 1996,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Predikaka Jože, Ljubljana, Žiberto-
va ul. 1, imenovan 16. 12. 1997, zastopa
skupnost kot predsednik zbora lastnikov
stolpnice.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1998: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-208798
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06819 z dne 15. 7. 1998 pri subjektu
vpisa MTK ENERGO, inženiring storitve v
termoenergetiki, ekologiji in požarni var-
nosti, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 63, se-
dež: Vojkova 63, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25097/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5833574
Firma: MTK ENERGO, inženiring stori-

tve v termoenergetiki, ekologiji in po-
žarni varnosti, d.o.o., Ljubljana, Hacque-
tova 8

Sedež: 1000 Ljubljana, Hacqueto-
va 8.

Rg-208799
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06491 z dne 15. 7. 1998 pri subjektu
vpisa LOGINA LAGERSOFT, proizvodnja,
trgovina in storitve, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09756/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova us-
tanovitelja in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5417104
Ustanovitelja: Štrucl Damjan, Ljubljana,

Vodnikova 250, vložil 965.925 SIT, in Širca
Damjan, Dobrova, Hruševo št. 19, vložil
2,253.825 SIT – vstopila 15. 12. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-208800
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06488 z dne 15. 7. 1998 pri subjektu
vpisa LOGINA IT, informacijski terminali,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 11, sedež: Steg-
ne 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26558/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, naslova
ustanovitelja in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5910994
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Ustanovitelji: Planinšek Dolores, izstopi-
la 11. 11. 1997; Širca Damjan, Dobrova,
Hruševo št. 19, vložil 522.000 SIT, in Štru-
cl Damjan, Ljubljana, Vodnikova cesta 250,
vložil 4,176.000 SIT – vstopila 12. 12.
1994, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-208801
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02448 z dne 15. 7. 1998 pri subjektu
vpisa SATURNUS – ORODJARNA IN
STROJEGRADNJA, proizvodnja orodij,
d.d., Ljubljana, sedež: Ob železnici 16,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14233/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo ustanoviteljev in tipa zastopnika, us-
kladitev dejavnosti in člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5035899
Osnovni kapital: 332,525.000 SIT
Ustanovitelji: SATURNUS, TOZD orod-

jarna in vzdrževanje, d.o.o., Ljubljana, izsto-
pil 27. 2. 1998; Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
256.757.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
32,449.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska c. 56, vložil
32,449.000 SIT, upravičenci interne raz-
delitve po spisku, vložili 2,832.000 SIT,
Čeč Andrej, Ljubljana, Slovenčeva 12, vlo-
žil 2,009.000 SIT, Čeč Kervina Marta, Ljub-
ljana, Dunajska 103, vložila 2,010.000 SIT,
Jelovčan Martina, Ljubljana, Dolenjska c.
40, vložila 2,009.000 SIT, in Čeč Tadeja,
Ljubljana-Šmartno, Rašica 24, vložila
2,010.000 SIT – vstopili 27. 2. 1998, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Božidar, Novo mesto, Košenice
83, ki od 27. 2. 1998 zastopa družbo kot
direktor začasne uprave brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Lazar Andrej
Ferdinand, Glavan Stane, Curk Franc, Der-
novšek Anton, Šepec Anton in Podobnik
Janez, vstopili 27. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1998: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stav-
nega pohištva; 28400 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28620
Proizvodnja drugega orodja; 28720 Proi-
zvodnja embalaže iz lahkih kovin; 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice; 28750 Proi-
zvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01465/01549-1998 z dne 23. 4.
1998.

Rg-208803
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02489 z dne 15. 7. 1998 pri subjektu
vpisa CAR RENT KASTELIC & CO., trgovi-
na, zastopstva, posredovanje, d.n.o., Li-
tija, sedež: Prečna ulica 3, 1270 Litija,
pod vložno št. 1/25732/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča preoblikovanje iz
d.n.o. v d.o.o., spremembo firme in ustano-
viteljev, deleže in osnovni kapital in spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5864909
Firma: CAR RENT, trgovina, zastops-

tva, posredovanje, d.o.o., Litija
Skrajšana firma: CAR RENT, d.o.o., Li-

tija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kastelic Marijan, izstopil

10. 10. 1997; Šilojevič Zoran, Ljubljana,
Župančičeva ulica 8, izstopil iz d.n.o. in vsto-
pil v d.o.o. 16. 4. 1998, in Paradiž Katari-
na, Šmartno, Staretov trg 10, vstopila 16. 4.
1998, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kastelic Marijan, razrešen 16. 4.
1998; direktor Šilojevič Zoran, ki zastopa
družbo brez omejitev, in zastopnica Paradiž
Katarina, ki zastopa družbo kot namestnica
direktorja brez omejitev, imenovana 16. 4.
1998.

Rg-208804
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02483 z dne 15. 7. 1998 pri subjektu
vpisa MEČEK, DRAGOLIČ IN PARTNER,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.n.o., sedež: Rimska 2, 1380 Cerk-
nica, pod vložno št. 1/27241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.n.o. v d.o.o., spremembo firme in usta-
noviteljev, osnovni kapital in spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5880548
Firma: MEČEK, Podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o., Cerknica
Skrajšana firma: MEČEK, d.o.o., Cerk-

nica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,653.000 SIT
Ustanovitelj: Dragolič Marta Bernarda, iz-

stopila 29. 4. 1998; Dragolič Janez, Cerk-
nica, Rimska 2, izstopil iz d.n.o. in vstopil v
d.o.o. 29. 4. 1998, vložil 1,653.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Dragolič Marta Bernarda, razreše-
na 29. 4. 1998; zastopnica Dragolič Ve-
sna, imenovana 29. 4. 1998, zastopa druž-
bo kot namestnica direktorja brez omejitev.

Rg-209400
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02825 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ONA ON CONSULTING, podjetje za
finančno poslovne storitve in svetova-
nje, d.d., Ljubljana, sedež: Središka 21,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10265/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5446023
Firma: CONSULTING, d.d., podjetje za

finančne poslovne storitve in svetova-
nje

Skrajšana firma: CONSULTING, d.d.

Vpiše se sprememba statuta z dne 10. 6.
1998.

Rg-209401
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03106 z dne 16. 7. 1998 pri subjektu
vpisa EMONA – MERKUR, trgovina na
drobno, d.d., sedež: Šmartinska 130,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04671/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5284171
Člani nadzornega sveta: Marn Janez,

Kvas Rado, Krobot Ivanka in Butinar Ivanka,
izstopili 7. 5. 1998; Kovačič Marjana in Jur-
čevič Darko, vstopila 23. 3. 1998, Žakelj.
Viktor in Peče Ljubo, vstopila 8 .5. 1998.

Rg-209402
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03398 z dne 17. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30848/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304020
Firma: REALIS, informacijske tehno-

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

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Špruha 29
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Žagar Aleksander, Trbovlje,

Leninov trg 8, vstop 1. 6. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žagar Aleksander, imenovan 1. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1998: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 4534 Druge inštalacije pri
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gradnjah; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6420 Teleko-
munikacije; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 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; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 7514 Dejavnost
pomožnih služb  vlade; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Rg-209403
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04170 z dne 16. 7. 1998 pri subjektu
vpisa GIMNAZIJA ŽELIMLJE, Želimlje 46,
Škofljica, sedež: Želimlje 46, 1291 Škof-
ljica, pod vložno št. 1/12820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5502098000
Firma: ZAVOD SV. FRANČIŠKA

SALEŠKEGA za vzgojo, izobraževanje in
kulturne dejavnosti

Skrajšana firma: ZAVOD SV. FRAN-
ČIŠKA SALEŠKEGA

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ciglar Anton, razrešen 31. 8. 1998;
direktor Dobravec Alojzij, Nova vas, Velike
Bloke 18, imenovan 1. 9. 1998, zastopa
gimnazijo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22220
Drugo tiskarstvo; 22240 Priprava in pro-

izvodnja tiskovnih sestavkov; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 55510 Storitve
menz; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80210 Srednješolsko splo-
šno izobraževanje; 80230 Vzgoja in izobra-
ževanje v dijaških domovih; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85324
Druge socialne dejavnosti; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-209404
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04188 z dne 16. 7. 1998 pri subjektu
vpisa HERMES – COMMERCE, inženiring,
zastopstvo, zunanja in notranja trgovi-
na, d.o.o., sedež: Kolodvorska 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12211/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5487269
Dejavnost, vpisana 16. 7. 1998: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-209405
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04189 z dne 16. 7. 1998 pri subjektu
vpisa V.A.R., zastopanje tujih firm, d.o.o.,
sedež: Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/11776/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5476291
Dejavnost, vpisana 16. 7. 1998: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-209406
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05216 z dne 15. 9. 1998 pri subjektu
vpisa PODBORŠEK, k.d., sedež: Ulica
Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24902/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravni sklep Srg
1038/98 zaradi firme s temile podatki:

Matična št.: 5817633
Firma: PODBORŠEK, REVIZIJSKA

DRUŽBA, K.D.

Rg-209444
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05103 z dne 21. 5. 1998 pri subjektu
vpisa HYDRO SLOVENIJA, marketing, tr-
govina in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana,
Slovenija; HYDRO SLOVENIA, marketing,
trade and production, Ltd, Ljubljana, Slo-
venia, sedež: Cankarjeva 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26058/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5872065
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 1520

Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 2411 Proizvodnja
tehničnih plinov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.

Rg-209449
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06534 z dne 10. 6. 1998 pri subjektu
vpisa SGP GRADITELJ, Splošno gradbe-
no podjetje, d.d., sedež: Maistrova ulica
7, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/00764/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zmanjšanje osnovnega kapitala, sk-
lep o zmanjšanju osnovnega kapitala, spre-
membo datuma zastopnika, članov nadzor-
nega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5078202
Osnovni kapital: 65,502.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zorman Janez, Domžale, Vodovodna
6b, razrešen in ponovno imenovan 29. 10.
1997.

Člani nadzornega sveta: Holc Ivan, izsto-
pil 28. 10. 1997; Robič Boris, vstopil
28. 10. 1997, Kepic Ferdinand in Iskra Pa-
vel, izstopila in ponovno vstopila 28. 10.
1997.

Sprememba statuta z dne 28. 10. 1997.
Vpiše se sklep skupščine z dne 28. 10.

1997 o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic za 43,668.000 SIT.

Rg-209450
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06793 z dne 3. 4. 1998 pod št. vložka
1/30403/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243373
Firma: AGROEMONA, V.A., veterinar-

ska ambulanta, d.o.o.
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Skrajšana firma: AGROEMONA, V.A.,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1216 Smlednik, Hraše 60
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: AGROEMONA, d.o.o.,

Domžale, Levstikova 39, vstop 17. 4. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rojnič Milan, Domžale, Ljubljanska
cesta 87, imenovan 17. 4. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1998: 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Rg-2094951
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07301 z dne 18. 6. 1998 pri subjektu
vpisa A.A. CENTER ZA FINANČNI INGE-
NIRING, d.o.o., Ljubljana, Podjetje za fi-
nančni inženiring, sedež: Celovška 291,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23889/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5799783
Osnovni kapital: 627,000.000 SIT
Ustanovitelji: DAN, podjetje za usposab-

ljanje in zaposlovanje gluhih in naglušnih ter
drugih invalidov, d.d., Ljubljana, izstop
8. 11. 1996; A.A. INVEST TRUST, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 291, vstop 8. 11.
1996, vložek 625,400.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 6. 1998.

Rg-209452
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02470 z dne 13. 7. 1998 pri subjektu
vpisa POPULI, Podjetje za trgovino, turi-
zem in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Palmejeva 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14423/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5543959
Sedež: 1235 Radomlje, Gregorčiče-

va ulica 11
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Božič Zvonko, razrešen 23. 4.
1998; direktorica Božič Marija, Radomlje,
Gregorčičeva ulica 11, imenovana 23. 4.
1998.

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

Rg-209453
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00005 z dne 18. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski
prevoznik, d.d., sedež: Kuzmičeva 7,

1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01352/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5156505
Osnovni kapital: 620,002.000 SIT
Sprememba statuta z dne 24. 4. 1998.

Rg-209454
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00448 z dne 6. 3. 1998 pod št. vložka
1/30297/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244949
Firma: MIND TRADE, trgovina in za-

stopstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MIND TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Glonarjeva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Selak Miha, Ljubljana, Ko-

betova 36, vstop 6. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Selak Miha, imenovan 6. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v

nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 7482 Paki-
ranje; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-209455
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00701 z dne 16. 6. 1998 pri subjektu
vpisa LESNO INDUSTRIJSKO PODJETJE
RADOMLJE, d.d., sedež: Pelechova 15,
1235 Radomlje, pod vložno št.
1/01022/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala, spremembo članov nadzornega sveta
in statuta s temile podatki:
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Matična št.: 5000190
Člani nadzornega sveta: Makorel Mar-

ko, izstopil in ponovno vstopil 13. 11. 1997,
Pirc Janez, vstopil 13. 11. 1997, Slavinec
Uroš, izstopil in ponovno vstopil 16. 12.
1997, kot predsednik, Žibert Anton in Flis
Andrej, izstopila in ponovno vstopila 16. 12.
1997; Malnar Janko, izstopil 16. 12. 1997.

Sprememba statuta z dne 16. 12. 1997.
Vpiše se sklep skupščine z dne 16. 12.

1997, da se osnovni kapital z novim stvar-
nim vložkom poveča za 21,023.000 SIT,
tako da po povečanju znaša 597,723.000
SIT.

Rg-209456
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00986 z dne 20. 2. 1998 pri subjektu
vpisa CERERA, poslovodenje in svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica bratov
Učakar 26, 1276 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15854/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep Srg 97/5373
zaradi priimka ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5583241
Ustanovitelj: Levič Bojana, Gradišče,

Gradišče K O Grad in polj 7b, vstop 1. 4.
1997, vložek 857.058 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-209459
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01637 z dne 21. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30590/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča HKS, s temile podatki:

Matična št.: 1278703
Firma: HKS REAL-KREDIT, hranilno

kreditna služba, p.o.
Skrajšana firma: HKS REAL-KREDIT,

p.o.
Pravnoorg. oblika: HKS
Sedež: 1000 Ljubljana, Majorja La-

vriča 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: REAL-KREDIT, d.o.o., za-

stavljalnica, menjalnica, Ljubljana, Majorja
Lavriča 12, vložil 1,000.000 SIT, in Stano-
vanjska zadruga REALBAU, Z.B.O., Ljublja-
na, Majorja Lavriča 12, vložila 500.000 SIT
– vstopila 18. 3. 1996, odgovornost: osta-
lo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Josef-Franc Beber, Škofja Loka, Re-
teče 152, imenovan 18. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom.

Rg-209460
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01739 z dne 13. 7. 1998 pri subjektu
vpisa DOCKWEILER – UMLAND, trgovina
z jekli in metali, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dunajska c. 101, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25488/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5847966
Firma: DOCKWEILER, trgovina z jekli

in metali, d.o.o., Ljubljana

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

Rg-209461
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01758 z dne 28. 7. 1998 pri subjektu
vpisa KOBIS, inženiring, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Mlakarjeva 26, Trzin,
Mengeš, sedež: Mlakarjeva 26, 1234 Tr-
zin, Mengeš, pod vložno št. 1/05952/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in dejavnosti ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5344921
Firma: KOBIS, inženiring, proizvodnja

in trgovina, d.o.o., Trzin
Dejavnost, vpisana 28. 7. 1998: 3320

Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-209462
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02050 z dne 25. 5. 1998 pri subjektu
vpisa POT, podjetje za trgovino na debe-
lo, izvoz-uvoz, marketing, d.o.o., Ljublja-
na, Peščena pot 8, sedež: Peščena pot
8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02236/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev in razširitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5288371
Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih

izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov 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;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 4. 1998.

Rg-209463
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02054 z dne 13. 7. 1998 pri subjektu
vpisa EKOPEK, d.o.o., Proizvodnja-stori-
tev-trženje, sedež: Tesovnikova 76b,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21636/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo deležev, osnov-
nega kapitala in dejavnosti, uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5727219
Osnovni kapital: 1,642.000 SIT
Ustanovitelj: Lazar Karel, Ljubljana, Te-

sovnikova 76b, vstop 15. 1. 1993, vložek
1,642.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 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,
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tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7482 Pakira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 4. 1998.

Rg-209464
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02157 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa TIKA, grafično embalažno podjet-
je, Trbovlje, d.d., sedež: Tončke Čeč 44,
1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/02033/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o zmanjšanju osnovnega ka-
pitala in sklep o povečanju osnovnega kapi-

tala, spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnika, članov nadzornega sveta in statu-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5034230
Osnovni kapital: 87,845.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Simerl Bogdan, Trbovlje, Majcenova
24, razrešen in ponovno imenovan 26. 11.
1997.

Člani nadzornega sveta: Kapl Peter,
Blaznek Franc in Dolar Marija, izstopili
10. 7. 1997; Jerina Franc, Majes Leopold
in Majdič Vinko, izstopili in ponovno vstopili
10. 7. 1997, ter Marot Marija, Horjak Franc
in Capuder Rudi, vstopili 10. 7. 1997.

Sprememba statuta z dne 8. 4. 1998.
Vpišeta se sklep skupščine z dne 10. 7.

1997 o zmanjšanju osnovnega kapitala za-
radi pokrivanja izgube v znesku
123,577.000 SIT in sklep skupščine z dne
10. 7. 1997, da se osnovni kapital z novim
stvarnim vložkom poveča za 57,735.000
SIT, tako da po povečanju znaša
87,845.000 SIT.

Rg-209467
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02272 z dne 20. 4. 1998 pri subjektu
vpisa CODE, servis, trgovina, turizem,
d.o.o., Trzin, sedež: Ulica bratov Kotar
23, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07436/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 1277/96 zara-
di sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5386268
Sedež: 1236 Trzin, Ulica bratov Kotar 23.

Rg-209471
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02365 z dne 10. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa IRMI, Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Domžale Vir, Robbova
17, sedež: Vir, Robbova 17, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/20791/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
deležev in dejavnosti, uskladitev dejavnosti
in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5712548
Ustanovitelja: Mihelčič Tomaž in Mihel-

čič Irena, oba iz Domžal, Robbova 17, vsto-
pila 4. 11. 1992, vložila po 3,217.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0501 Ribištvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2121 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske

embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 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; 2611 Proizvodnja
ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obde-
lava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja vot-
lega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikova-
nje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodb ez dne
23. 4. 1998.

Rg-209473
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02472 z dne 12. 6. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30689/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1263587
Firma: K-DOM, proizvodnja, storitve in

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Zoranina ul. 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Karlovšek Tatjana, Dom-

žale, Vodopivčeva 6, vstop 23. 4. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Karlovšek Simona, Domžale, Zo-
ranina ul. 4, imenovana 23. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1998: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1717 Priprava in predenje drugih
tekstilnih vlaken; 1730 Plemenitenje teksti-
lij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvo-
zov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netka-
nih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
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Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2416 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarnih obliki;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja naki-
ta in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-

čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi 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; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 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; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-

kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-209474
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02475 z dne 22. 5. 1998 pri subjektu
vpisa HYDRO SLOVENIJA, marketing, tr-
govina in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana,
Slovenija; HYDRO SLOVENIA, marketing,
trade and production, Ltd, Ljubljana, Slo-
venia, sedež: Cankarjeva 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26058/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5872065
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lehfeldt Michael, razrešen 1. 4.
1998; direktor Kohout Alois, Češka, Ha-
vličkov brod, imenovan 1. 4. 1998.

Rg-209475
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02482 z dne 14. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30828/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294407
Firma: ZDRAVKOVIĆ IN ZDRAVKOVIĆ,

čistilni servis, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Apihova 34
Ustanovitelja: Zdravković Javorka in

Zdravković Zoran, oba iz Plavne, Občina
Negotin, vstopila 29. 4. 1998, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Zdravković Javorka in Zdravković
Zoran, imenovana 29. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1998: 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Rg-209476
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02490 z dne 12. 6. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30686/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS v Novem mestu,
spremembo sedeža in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 1271342
Firma: VARIACOM, d.o.o., proizvodnja,

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

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Pod Gozdom,

cesta VI/19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lavrič Dušan, Grosuplje,

Pod Gozdom c. VI/19, vložil 825.000 SIT,
Kolenc Brigita, Grosuplje, Rodetova cesta
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8, vložila 225.000 SIT, Kovačič Saša, Gro-
suplje, Sela pri Šmarju 24, vložil 225.000
SIT, in Kovačič Alojz, Grosuplje, Sela pri
Šmarju 24, vložil 225.000 SIT – vstopili
22. 12. 1997, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Hočevar Anton in prokurist Kovačič
Saša, razrešena 3. 4. 1998; prokurist Ko-
vačič Alojz, imenovan 22. 12. 1997, in di-
rektor Kovačič Saša, imenovan 3. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1998: 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike; 2624 Proizvodnja dru-
ge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2681 Proizvod-
nja brusilnih sredstev; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja druge-
ga orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3161 Proizvodnja druge električ-
ne opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in

kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vložno št. 1/04010/00.

Rg-209477
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02761 z dne 20. 7. 1998 pri subjektu
vpisa MAESTRAL, knjigovodske storitve
in trgovina, d.o.o., Domžale, Podrečje
46, sedež: Podrečje 46, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/10443/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, zastopnika in družbene
pogodbe ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5455405
Firma: MAESTRAL, trgovina in šport-

ne dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: MAESTRAL, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Žaucerjeva 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pirman Milan, izstopil

15. 5. 1998; Trampuž Igor, Zagorje ob Sa-
vi, Ulica prvoborcev 10, in Košnik Miha,
Ljubljana, Žaucerjeva 8, vstopila 15. 5.
1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pirman Milan, razrešen 15. 5. 1998;
direktorja Trampuž Igor in Košnik Miha, ime-

novana 15. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana 20. 7. 1998: 2215

Drugo založništvo; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 5. 1998.

Rg-209478
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02773 z dne 10. 7. 1998 pri subjektu
vpisa SIPOREX, Tovarna lahkih gradbe-
nih elementov, d.d., družba za proizvod-
njo in promet, sedež: Loke 64, 1410
Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/00034/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5033152
Člani nadzornega sveta: Schimscha

Gunter in Gorres Dieter, vstopila 6. 5.
1998; Anžel Jelka, izstopila 31. 3. 1998,
Flere Pavlič Alenka, izstopila 6. 5. 1998;
Marn Dušan, vstopil 31. 3. 1998.

Sprememba statuta z dne 14. 5. 1998.
Pri vpisu podatka so bile črke z dodatni-

mi oznakami vpisane tako, da so bile dodat-
ne oznake izpuščene.

Rg-209485
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04646 z dne 19. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30912/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319094
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Firma: H-DEVET, družba za trgovino,
d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Hauptman-

ca 56
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Slapšak Helena, Ljublja-

na, Hauptmanca 56, vstop 5. 8. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Slapšak Helena, imenovana 5. 8.
1998.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-

mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6010 Železniški
promet; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met 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; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.

Rg-209486
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03083 z dne 21. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30865/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1305182
Firma: GTH-HRASTAR & CO, k.d., fi-

nančni consulting
Skrajšana firma: GTH-HRASTAR & CO,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska ce-

sta 22b
Ustanovitelja: Hrastar Tomislav, ki odgo-

varja s svojim premoženjem, in Hrastar Dar-
ja, ki je vložila 1.000 SIT in ne odgovarja,
oba iz Moravč, Zalog pri Moravčah 17, vsto-
pila 23. 4. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hrastar Tomislav, imenovan 23. 4.
1998.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1998: 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-

ja; 22210 Tiskanje časopisov; 22220 Dru-
go tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dode-
lava; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 45110 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna grad-
bena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
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nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74810
Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 93030 Druge storitve za nego
telesa; 93040 Pogrebne storitve; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-209487
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03138 z dne 21. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30864/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305212
Firma: TRGO CONSULTING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenče-

va 93
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Inštitut za rudarstvo, geo-

tehnologijo in okolje, Ljubljana, Slovenčeva
93, vstop 14. 5. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Veselič Miran, Ljubljana-Črnuče, Pri-
možičeva ulica 1, ter prokurista Bojc Mar-
ko, Ljubljana, Parmova ulica 34, in Jelen
Bojan, Trbovlje, Novi dom 53, imenovani
28. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1998: 2213
Izdajanje revij in periodike; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511
Dejavnost knjižnic.

Rg-209489
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03166 z dne 21. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ELBI TRADE, proizvodnja, trgovina
in storitve, Domžale, d.o.o., sedež: Koli-
čevo 50, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/18983/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, uskladitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5875412
Dejavnost, vpisana 21. 7. 1998: 1532

Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 1753 Proizvod-
nja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 2030 Stavbno mizarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
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; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne 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; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke

porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro K 74.14
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, je dovoljeno
samo opravljanje računovodske, knjigovod-
ske dejavnosti in davčno svetovanje.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro K 74.13
Podjetniško in poslovno svetovanje, je do-
voljeno vse, razen arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 5. 1998.

Rg-209491
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03192 z dne 8. 7. 1998 pod št. vložka
1/30796/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1303805
Firma: ČISTOČA GRAL, Podjetje za

čiščenje, vzdrževanje in varovanje ob-
jektov, d.o.o.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 10 / 18. 2. 1999 / Stran 915

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

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Lobodova 18
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mušič Franc, Trzin, Lobo-

dova 18, vstop 10. 4. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mušič Franc in prokuristka Mušič Ma-
rija, oba iz Trzina, Lobodova 18, imenovana
10. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 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; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-

nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90005 Druge storitve jav-
ne higiene; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov.

Rg-209492
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03193 z dne 22. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30867/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1305298
Firma: BIRO ALEKS URBANČIČ, stori-

tve, proizvodnja, trgovina, k.d.
Skrajšana firma: BIRO ALEKS UR-

BANČIČ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina

c. II 22
Ustanovitelja: Urbančič Aleksej, ki odgo-

varja s svojim premoženjem in Urbančič He-
lena, ki je vložila 7.000 SIT in ne odgovarja,
oba iz Ljubljane, Rožna dolina, C. II 22,
vstopila 27. 5. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Urbančič Aleksej, imenovan 27. 5.
1998.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
74831 Prevajanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-209494
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03203 z dne 10. 7. 1998 pri subjektu
vpisa VOA, Veterinarska obratna ambu-
la, d.o.o., Ihan, sedež: Breznikova 89,
Ihan, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/29161/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5938473
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Košorok Stanko, razrešen 19. 5.
1998; direktor Bajt Gregor, Ljubljana, Meli-
kova ulica 17, in prokurist Višnar Marko,
Ljubljana, Opekarska cesta 7, imenovana
19. 5. 1998.

Rg-209496
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03257 z dne 19. 8. 1998 pri subjektu
vpisa CONDOR, podjetje za zunanjo tr-
govino, zastopanje ter storitve marke-
tinga in inženiringa, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04201/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti, uskladitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5833698
Dejavnost, vpisana 19. 8. 1998: 5050

Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 4. 1998.

Rg-209497
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03448 z dne 13. 7. 1998 pri subjektu
vpisa HERMES-TEHNA, zunanja in notra-
nja trgovina, d.o.o., sedež: Kolodvorska
7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12281/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o začetku likvidacije ter spre-
membo firme in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5487978
Firma: HERMES-TEHNA, zunanja in

notranja trgovina, d.o.o. – v likvidaciji
Skrajšana firma: HERMES-TEHNA,

d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ladinik Anton, razrešen 11. 5. 1998;
likvidator Uršič Marjan, Ljubljana, Meden-
ska 83e, imenovan 11. 5. 1998.

Začetek redne likvidacije na podlagi skle-
pa skupščine z dne 11. 5. 1998.

Rok za prijavo terjatev je 30 dni od obja-
ve sklepa.
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Rg-209499
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03473 z dne 9. 7. 1998 pod št. vložka
1/30803/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313398
Firma: ROCKWOOL, trgovina in zasto-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Železna ce-

sta 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: ROCKWOOL BETEILI-

GUNGS GMBH, Gladbeck, Nemčija,
Karl-Schneider Strasse 14-18, vstop 26. 5.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Stachowitz Detlef, Mulheim an der
Ruhr, August Schmidt Strasse 53, in Lazar
Andrej, Trebnje, Trubarjeva ulica 11, ime-
novana 26. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
6010 Železniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje.

Pri vpisu podatka so bile črke z dodatni-
mi oznakami vpisane tako, da so bile dodat-
ne oznake izpuščene.

Rg-209500
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03911 z dne 23. 7. 1998 pri subjektu
vpisa HADŽIŽ & HADŽIĆ, trgovina, mar-
keting, storitve, d.n.o., sedež: Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22942/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5784816
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 10.

Rg-209501
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03940 z dne 28. 7. 1998 pri subjektu
vpisa AVTOSERVIS-ILNIKAR, podjetje za
vzdrževanje in opravilo vozil, zastopstvo,
prevoz in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Ti-
tova 285c, sedež: Titova 285c, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03615/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, zastopnika
in dejavnosti, uskladitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5853419
Firma: JUPITERUS, Trgovina in stori-

tve, d.o.o., Ljubljana

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

Sedež: 1356 Dobrova pri Ljubljani,
Hruševo 107

Ustanovitelj: Ilnikar Alojz in Ilnikar Tomaž,
izstopila 30. 6. 1998; Kozlina Uroš, Dobro-
va pri Ljubljani, Hruševo 107, vstopil 30. 6.
1998, vložil 2,303.995 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Ilnikar Alojz in Ilnikar Tomaž, razre-
šena 30. 6. 1998; direktor Kozlina Uroš,
imenovan 30. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1998: 05020
Ribogojstvo, ribiške storitve; 11200 Stori-
tve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemelj-
skega plina, brez iskanja nahajališč; 23100
Proizvodnja koksa; 23200 Proizvodnja naft-
nih derivatov; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 40103
Druga proizvodnja elektrike; 40105 Distri-
bucija elektrike; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj 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.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 61100 Pomorski
promet; 61200 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 62100 Zračni promet na rednih
linijah; 62200 Izredni zračni promet; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 64200 Telekomunikacije; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72300 Obdelava podatkov; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 75253 Druge
oblike zaščite in reševanje;  92623 Druge
športne dejavnosti; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 10. 7. 1998.

Rg-210527
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04880 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu
vpisa BRONS, distribucija izdelkov,
d.o.o., sedež: Brnčičeva 31, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29374/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebnega imena in naslova ustanoviteljice
in zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 1191853
Ustanoviteljica: Matjašec Nataša, Ljub-

ljana, Kašeljska cesta 43b, vstop 5. 2.
1998, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Matjašec Nataša, imenovana
12. 10. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-210632
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03233 z dne 22. 6. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30725/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča javni zavod s temile podatki:

Matična št.: 1190997
Firma: BOLNIŠNICA GOLNIK, Klinični

oddelek za pljučne bolezni in alergijo
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Skrajšana firma: KOPA GOLNIK
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4204 Golnik, Golnik 36
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slove-

nije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop
19. 2. 1998, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik prof. dr. Šorli Jurij, dr. m., Kranj,
Vrtna ulica 1, imenovan 21. 5. 1998, kot
v.d. direktorja predstavlja, zastopa in odgo-
varja za obveznosti zavoda brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1998: 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 85110 Bonišnična
zdravstvena dejavnost.

Rg-210634
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04377 z dne 5. 8. 1998 pri subjektu
vpisa MAROLT IN DRUGI – LESMARC,
d.n.o, podjetje za izvoz, uvoz, proizvod-
njo, prodajo na debelo in drobno in za-
stopanje firm, sedež: Spodnji Rudnik c.
I/35, 1108 Ljubljana, pod vložno št.
1/25941/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5872502
Sedež: 1000 Ljubljana, Martinova 33.

Rg-210635
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02440 z dne 16. 9. 1998 pri subjektu
vpisa NARED & CO, podjetje za založniš-
tvo, marketing in storitve, d.n.o., sedež:
Begunje 102, 1382 Begunje pri Cerkni-
ci, pod vložno št. 1/25714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5865239
Firma: NARED & CO, založništvo, mar-

keting in storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NARED & CO, d.n.o.,

Ljubljana
Sedež: 1111 Ljubljana, Žabarjeva 2
Ustanovitelj: Nared Anita, izstop 10. 4.

1998; Nared Tadej, Begunje pri Cerknici,
Dobec 14, vstop 10. 4. 1998, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, izbrisana 16. 9. 1998: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52482 Dejavnost cvetličarn;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-210636
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/02404 z dne 16. 9. 1998 pri subjektu
vpisa VIZI-A, proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Cerknica, sedež: Kebetova
17, 1380 Cerknica, pod vložno št.
1/11586/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5470331
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 0125

Reja drugih živali; 0201 Gozdarstvo; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1552
Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnje-
ne galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 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; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40104
Prenos elektrike; 40105 Distribucija elek-
trike; 40301 Proizvodnja pare in tople vo-
de; 40302 Distribucija pare in tople vode;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-

novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi;  5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
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čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92512 De-
javnost arhivov; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Omejitev dejavnosti 74.12 – razen revi-
zijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 4. 1998.

Rg-210637
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03667 z dne 16. 9. 1998 pri subjektu
vpisa KISSCO, Proizvodnja, trgovina, sto-
ritve, d.o.o., Trbovlje, Vodenska c. 24,
sedež: Vodenska c. 24, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/21907/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev, spremembo in uskladitev
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5737656
Ustanovitelj: Husanovič Irena, izstop

18. 6. 1998; Husanovič Kasim, Zagorje ob
Savi, Cesta zmage 18, vstop 18. 1. 1993,
vložek 1,858.865 SIT, odgovornsot: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-

na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Omejitev dejavnosti 74.12 – razen revi-
zijske dejavnosti; 74.60 – razen poizvedo-
valne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 6. 1998.

Rg-210638
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07174 z dne 16. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ELEKTROVIN, trgovina, proizvod-
nja, inženiring in storitve, d.o.o., Ljublja-

na-Črnuče, Šlandrova 10, sedež: Šlan-
drova 10, 1231 Ljubljana-Črnuče, pod
vložno št. 1/04518/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodiča spremembo firme in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5352053
Firma: ELEKTROVIN, trgovina, pro-

izvodnja, inženiring in storitve, d.o.o., Tr-
bovlje, Dom in vrt 25

Skrajšana firma: ELEKTROVIN, d.o.o.,
Trbovlje

Sedež: 1420 Trbovlje, Dom in vrt 25.

Rg-210639
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03646 z dne 16. 9. 1998 pri subjektu
vpisa PANNA, d.o.o., podjetje za trgovi-
no, marketing in razvoj, Ljubljana, Gru-
barjevo nabrežje 20, Ljubljana, sedež:
Grubarjevo nabrežje 20, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15392/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5556210
Firma: PANNA, d.o.o., podjetje za tr-

govino, marketing in razvoj, Ljubljana
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 2123

Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 6. 1998.

Rg-210640
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01652 z dne 21. 9. 1998 pri subjektu
vpisa OMEGA CONSULT, projektivni ma-
nagement, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pra-
žakova 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02718/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5300568
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Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 2215
Drugo založništvo; 22330 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 45210 Splošna grad-
bena dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih 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 podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Omejitev dejavnosti 74.120 – razen re-
vizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 3. 1998.

Rg-210644
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00964 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa LOGTECH, d.o.o., podjetje za trgo-
vino in zunanjo trgovino, Ljubljana, se-
dež: Glinškova pl. 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24052/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža, ustanoviteljev in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5840643
Firma: LOGTECH, podjetje za trgovi-

no in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, V za-
lar 8

Ustanoviteljica: Adžović Almin, izstop
2. 2. 1998; Adžović Novak Marija, Ljublja-
na, Mokrška 60e, vstop 2. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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

Rg-210645
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02861 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa BEGO, proizvodno in trgovsko pod-
jetje, Ljubljana, Prvomajska 13, d.o.o.,
sedež: Prvomajska 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04882/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deleža, spremembo in uskladitev
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5330572
Ustanoviteljica: Beguš Franc, izstop

19. 5. 1998; Tržan-Beguš Eva, Ljubljana,
Prvomajska 13, vstop 19. 5. 1998, vložek
1,511.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 5. 1998.

Rg-210647
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02872 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa M&Z SAVIČ, k.d., trgovsko podjet-
je, sedež: Brilejeva 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28042/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5950627
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 20.

Rg-210648
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02866 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ATF, podjetje za špedicijo, trans-

port, poslovne storitve in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 106, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25841/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5860822
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska c.

134b
Sprememba družbene pogodbe z dne

15. 5. 1998.

Rg-210649
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02923 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa TOMAS SPORT 2, Podjetje za trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana, Gosposvetska 7,
sedež: Gosposvetska 7, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04665/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža, ustanoviteljev, deležev, de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5326605
Firma: TOMAS SPORT 2, Podjetje za

trgovino, d.o.o., Ljubljana, C. na Brdo
109

Sedež: 1000 Ljubljana, C. na Brdo
109

Ustanovitelji: Čope Roman, Ljubljana,
Celarčeva ulica 8, vstopil 7. 2. 1990, vložil
377.000 SIT, Perčič Igor, Ljubljana, Celar-
čeva ulica 14a, vstopil 27. 10. 1994, vložil
339.300 SIT, Završnik Rok, Ljubljana, Pod
bresti 31, vstopil 27. 10. 1994, vložil
188.500 SIT, in Završnik Tomaž, Ljubljana,
Pod bresti 31, vstopil 27. 10. 1994, vložil
2,865.200 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo; TOMAS SPORT 2, Podjetje za trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana, Gosposvetska 7, iz-
stopil 4. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 5. 1998.

Rg-210650
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00931 z dne 25. 9. 1998 pri subjektu
vpisa GMBC, d.o.o., mednarodno podjet-
je za projektiranje, inženiring, množične
medije in trgovino, Ljubljana, sedež: Gor-
nji trg 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
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1/22918/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža,
naslova ustanovitelja, zastopnika, naslova
zastopnika in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5793149
Firma: ARHITEKTI URH, D.O.O., med-

narodno podjetje za projektiranje, inže-
niring, množične medije in trgovino,
Ljubljana

Skrajšana firma: ARHITEKTI URH,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Eipprova 9a
Ustanovitelj: Urh Bruno, Ljubljana, Eip-

prova 9, vstop 3. 2. 1993, vložek
1,883.880 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Urh Bruno, imenovan 3. 2. 1993.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na 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; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-

kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno

z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74150 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 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.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Omejitev dejavnosti 74.120 – razen re-
vizijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 1. 1998.

Rg-210651
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00956 z dne 25. 9. 1998 pri subjektu
vpisa METTLER TOLEDO, družba za tr-
govino, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška 132, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25143/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5832942
Sedež: 1236 Trzin, Peske 12.

Rg-210653
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02950 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu
vpisa LOTERIJA SLOVENIJE, S POPOL-
NO ODGOVORNOSTJO, Ljubljana, se-
dež: Trubarjeva ulica 79, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti, člane nadzornega sveta in lastninsko
preoblikovanje s temile podatki:
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Matična št.: 5022053
Firma: LOTERIJA SLOVENIJE, delni-

ška družba
Skrajšana firma: LOTERIJA SLOVENI-

JE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 742,800.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, vložil 185,500.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5/IV, vložil 111,420.000 SIT,
Fundacija za financiranje invalidskih in hu-
manitarnih organizacij v RS, Ljubljana, Tru-
barjeva 77, vložila 297,120.000 SIT, Fun-
dacija za financiranje športnih organizacij v
RS, Ljubljana, Trubarjeva 77, vložila
74,280.000 SIT, udeleženci interne razde-
litve po priloženem seznamu, vložili
24,760.000 SIT, in udeleženci notranjega
odkupa po priloženem seznamu, vložili
49,520.000 SIT – vstopili 6. 5. 1998, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Bizilj Marjan,
mag. Drobnič Janez, Dedek Marija, mag.
Kožar Anton, dipl. iur Metelko Majda, Nago-
de Lijana, mag. Narat Matej, Sodržnik Ja-
nez, Škof Ivan in Šuštaršič Boris, vstopili
7. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 92711 Prirejanje klasič-
nih iger na srečo.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo št. LP 021112/1997-MB z
dne 7. 3. 1997.

Rg-210656
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02797 z dne 13. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa B.P. COMPANY, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Andreaševa 14,

Ljubljana, sedež: Andreaševa 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09421/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in naslova sedeža ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5432332
Firma: B.P. COMPANY, trgovsko in sto-

ritveno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska

c. 244
Dejavnost, vpisana 13. 10. 1998: 1582

Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
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; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina

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



Stran 922 / Št. 10 / 18. 2. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 90001 Zbi-
ranje in odvoz odpadkov; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene; 9131 Dejavnost verskih
organizacij; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-210657
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01338 z dne 13. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa MIKROKLIMA, Clearinghouse
Mengeš, d.o.o., kondicioniranje zraka,
sedež: Glavarjeva 16, 1234 Mengeš, pod
vložno št. 1/12818/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala in osnovnih de-
ležev ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5501946
Firma: MIKROKLIMA CLEARING-

HOUSE MENGEŠ, podjetje za raziskave
in trgovino, d.o.o.

Sedež: 1234 Mengeš, Levčeva uli-
ca 16

Osnovni kapital: 2,196.000 SIT
Ustanovitelj: Krstič Nikola, Mengeš, Lev-

čeva ulica 16, vstop 12. 6. 1991, vložek
2,196.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1998:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52740
Druga popravila, d.n.; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-210659
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01309 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu
vpisa AVTOPROM, Trgovina, storitve, pre-
vozi, d.o.o., Kočevje, sedež: Reška cesta
10a, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/04426/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5351073
Dejavnost, vpisana 9. 10. 1998: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-

govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem.

Sprememba družbene pogodbe (akta o
ustanovitvi) z dne 18. 2. 1998.

Rg-210661
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01616 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu
vpisa CABLEX, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trženje in servisiranje elektro-
tehničnih izdelkov, sedež: Selanova ul.
12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02791/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5298580
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Pušar Anton, razrešen 31. 12. 1997;
direktor Ivanc Andrej, Ljubljana, Smrekarje-
va ulica 26, imenovan 1. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1998: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
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kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;

55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-210663
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01355 z dne 7. 10. 1998 pri subjektu
vpisa GRADACTA, zaključna dela v grad-
beništvu, d.o.o., Brezovica, Pot v Log 16,
sedež: Pot v Log 16, 1351 Brezovica,
pod vložno št. 1/09517/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
naslova sedeža ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5436184
Firma: GRADACTA, zaključna dela v

gradbeništvu, d.o.o., Brezovica
Sedež: 1351 Brezovica, Cesta v

Log 16
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1998: 2661

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca

za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2682 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 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
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debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-

nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 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; 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; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-210665
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03110 z dne 7. 10. 1998 pri subjektu
vpisa EDICO, poslovna informatika,
d.o.o., Ljubljana, Obirska 6, sedež: Obir-
ska 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15083/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5554357
Firma: EDICO, poslovna informatika,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EDICO, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Medvedo-

va 28.

Rg-210667
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07404 z dne 7. 10. 1998 pri subjektu
vpisa Javno podjetje Komunalno stano-
vanjsko podjetje Litija, d.o.o., sedež: Po-
noviška cesta 15, 1270 Litija, pod vlož-
no št. 1/08333/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo deležev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in odloka s temile
podatki:

Matična št.: 5112141000
Osnovni kapital: 122,381.000 SIT
Ustanoviteljica: Občina Litija, Litija, Jere-

bova ul. 14, vstop 3. 11. 1994, vložek
122,381.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana 7. 10. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Da-

janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1998: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge storitve javne higiene.

Sprememba odloka z dne 6. 10. 1997.

Rg-210668
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00751 z dne 2. 10. 1998 pri subjektu
vpisa R & P MARCOMM, podjetje za mar-
keting, d.o.o., Palmejeva 30, Ljubljana,
sedež: Palmejeva 30, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10971/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, naslova sedeža in za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in preoblikovanje iz d.o.o. v k.d. s
temile podatki:

Matična št.: 5462100
Firma: VRABEC IP, podjetje za trženje

in marketing, k.d., Mengeš
Skrajšana firma: VRABEC IP, k.d., Men-

geš
Pravnoorg. obika: komanditna družba
Sedež: 1234 Mengeš, Detelova uli-

ca 11
Ustanovitelji: Klančar Roman, izstopil

18. 12. 1997; Vrabec Pavle, ki je izstopil iz
d.o.o. in vstopil v k.d. 8. 12. 1997 ter od-
govarja s svojim premoženjem, in Vrabec
Ingrid, ki je vstopila 8. 12. 1997, vložila
1.000 SIT in ne odgovarja, oba iz Mengša,
Detelova ulica 11.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klančar Roman, razrešen 8. 12.
1997; Vrabec Pavle, razrešen 8. 12. 1997
kot zastopnik in imenovan za družbenika, ki
zastopa družbo kot vodja poslov.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
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tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Preoblikovanje iz d.o.o. v k.d. vpisano
na podlagi družbene pogodbe z dne 8. 12.
1997.

Rg-210669
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01010 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu
vpisa Javno podjetje Energetika Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Verovškova 70, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01757/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5226406
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stavanja Peter, razrešen 18. 2.
1998; zastopnik Grošelj Janez, Domžale,
Pot za Bistrico 6, Zaboršt, imenovan 18. 2.
1998, zastopa družbo kot v.d. direktorja.

Rg-210670
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01801 z dne 30. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31058/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1279084
Firma: INŠTITUT FAKULTETE ZA

GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, grad-
beništvo in geodezija, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 2

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Univerza v Ljubljani, Ljub-

ljana, Kongresni trg 12, vstop 26. 3. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Reflak Janez, Ljubljana, Pod vrbami
13, imenovan 26. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1998: 2213
Izdajanje revij in periodike; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Rg-210671
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02573 z dne 25. 9. 1998 pri subjektu
vpisa Šolske delavnice tehniških šol
Ljubljana, sedež: Barjanska c. 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00536/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5090342
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sivec Franc, razrešen 7. 4. 1998;
zastopnik Lapanja Slavko, Ig 7a, imenovan
7. 4. 1998, zastopa šolske delavnice kot
v.d. ravnatelja.

Rg-210674
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03094 z dne 29. 9. 1998 pri subjektu
vpisa Glasbena šola Hrastnik, sedež: Ce-
sta 1. maja št. 61, 1430 Hrastnik, pod
vložno št. 1/00940/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5083770
Dejavnost, izbrisana 29. 9. 1998:

80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1998: 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol.

Rg-210675
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03105 z dne 22. 9. 1998 pri subjektu
vpisa MEDICOENGINEERING, d.o.o., pod-
jetje za projektiranje, inženiring, izvaja-
nje in vodenje investicijskih projektov,
sedež: Železna c. 16, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21207/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5727944
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Lah Ivo, Celje, Malgajeva 2a, ime-
novan 18. 5. 1998, zastopa družbo kot po-
močnik direktorja.

Rg-210676
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03321 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu

vpisa EASTBROKERS, borzno posred-
niška družba, d.d., Ljubljana, sedež: Du-
najska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26920/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, zastopnika in statuta ter odobreni kapi-
tal s temile podatki:

Matična št.: 5899257
Osnovni kapital: 150,000.000 SIT
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristki Lebar Simoni, ki je bila razreše-
na 3. 6. 1998.

Sprememba statuta z dne 3. 6. 1998.
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 9.

členu statuta z dne 3. 6. 1998, da se os-
novni kapital poveča za 75,000.000 SIT z
izdajo novih delnic za vložke (odobreni ka-
pital).

Rg-210680
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03442 z dne 25. 9. 1998 pri subjektu
vpisa BONBONIERA, trgovina in go-
stinstvo, d.d., sedež: Cankarjevo nabrež-
je 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00549/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5028337
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Janežič Andreja, razrešena 28. 5.
1998; direktor Žgalin Iztok, Ljubljana, Ce-
lovška 125, imenovan 28. 5. 1998.

Rg-210684
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03730 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu
vpisa Stanovanjsko in komunalno gos-
podarstvo, d.d., Kamnik, sedež: Steleto-
va 8, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/01457/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5080584
Sprememba statuta z dne 24. 6. 1998.

Rg-210686
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04132 z dne 24. 9. 1998 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI
RADOMLJAH, Preserje, Pelechova 83,
sedež: Pelechova 83, 1352 Preserje,
pod vložno št. 1/01266/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5084741
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 5247

Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5551 Storitve menz; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 8010
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-210687
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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98/04297 z dne 22. 9. 1998 pri subjektu
vpisa LEK, tovarna farmacevtskih in ke-
mičnih izdelkov, d.d., firma v angleškem
jeziku: LEK Pharmaceutical and Chemi-
cal Company, d.d., sedež: Verovškova
57, 1526 Ljubljana, pod vložno št.
1/00253/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta, statuta s temile podatki:

Matična št.: 5043425
Člani nadzornega sveta: Premru Lev, Di-

movski Vlado, Cerar Marjan, Macuh Anton,
Eržen Janja in Klančnik-Breznikar Tatjana,
izstopili 25. 7.1998; Perčič Antun, izstopil
25. 7. 1998 in ponovno vstopil 26. 7.
1998, Pejovnik Stane, Toljat Zvone in Kan-
dus Marjan, vstopili 26. 7. 1998.

Sprememba statuta z dne 16. 7. 1998.

Rg-210688
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04322 z dne 29. 9. 1998 pri subjektu
vpisa AVTEK, podjetje za uvoz, izvoz, tr-
govino, zastopanje in servisno dejav-
nost, d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub-
ljana, sedež: Celovška cesta 228, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20510/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5687861
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: ge-

neralni direktor Lane John, Killeagh, Irska,
Mount Unialke, imenovan 15. 7. 1998, in
Kocjančič Jordan, Ljubljana, Rocenska uli-
ca 27e, razrešen 15. 7. 1998 kot generalni
direktor in imenovan za prokurista.

Rg-210690
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04340 z dne 1. 10. 1998 pri subjektu
vpisa LESNINA IGT, Inženiring za grad-
nje in tehnologijo, p.o., sedež: Mikloši-
čeva 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02523/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje iz p.o. v
d.o.o., spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5025788
Firma: LESNINA IGT, Inženiring za

gradnje in tehnologijo, d.o.o.
Skrajšana firma: LESNINA IGT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 54,046.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
5,404.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 5,404.000
SIT, in Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložila 43,238.000
SIT – vstopili 10. 4. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petauer Boštjan, razrešen 6. 1.
1998; direktor Pirc Milan, Ljubljana, Fabia-
nijeva ulica 27, imenovan 6. 1. 1998, za-
stopa družbo kot direktor začasne uprave.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1998: 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Lastninsko preoblikovanje iz p.o. v
d.o.o., vpisano na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo Re-
publike Slovenije, opr. št. LP
01340/01292-1998/GV z dne 20. 7.
1998.

Rg-210691
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04419 z dne 1. 10. 1998 pri subjektu
vpisa Srednja ekonomska šola Ljublja-
na, sedež: Prešernova 6, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00687/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža, zastopnika in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5084199
Sedež: 1000 Ljubljana, Roška c. 2
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnica Žabjek Marija, Ljubljana, Pržanj-
ska 22, ki od 9. 7. 1998 zastopa šolo kot
vršilka dolžnosti ravnatelja, zastopnica Kraj-
nik Vladimira, Ljubljana-Šentvid, Prušnikova
29, imenovana 1. 9. 1996, ki zastopa šolo
kot pomočnica ravnateljice, in zastopnica
Simić Nevenka, Ljubljana, Rusjanov trg 2,
ki od 3. 12. 1996 zastopa šolo kot pomoč-
nica ravnateljice; zastopnici Knific Polonca
in Zajc Gordana, razrešeni 31. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 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; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Od 9. 7. 1998 zavod posluje po izločitvi
dela zavoda, ki se je preoblikoval v novi
javni zavod Ekonomsko šolo Ljubljana po
sklepu Vlade Republike Slovenije z dne
9. 7. 1998.

Rg-210692
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04428 z dne 24. 9. 1998 pri subjektu
vpisa MAKSIMA 3, pooblaščena investi-
cijska družba, d.d., Ljubljana, sedež: Šu-
bičeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27708/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5936608
Osnovni kapital: 4.563,136.000 SIT
Sprememba statuta z dne 19. 8. 1997.

Rg-210693
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04458 z dne 29. 9. 1998 pri subjektu
vpisa VETA, Tovarna tapet, d.d., sedež:
Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana, pod

vložno št. 1/07793/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
in članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5398690
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bogovič Ivan, razrešen 30. 6. 1998;
direktor Odlazek Martin, Ljubljana, Pod Gri-
čem 10, imenovan 1. 7. 1998.

Člani nadzornega sveta: Strauven Mic-
hael, Mikelj Andrej, Čerček Andrej in Zorko
Branko, izstopili 18. 6. 1998; Skok Lojze,
Miklič Željko, Nikolič Staniša in Skok Le-
nart, vstopili 18. 6. 1998.

Rg-210694
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04473 z dne 25. 9. 1998 pri subjektu
vpisa GRADIS, Strojno prometna opera-
tiva, d.d., sedež: Šmartinska 32, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06850/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta in statuta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5074975
Člani nadzornega sveta: Osolnik Brane,

Moser Alojz, Malgaj Matej in Zajec Janez,
izstopili 2. 7. 1998; Maček Marija, izstopila
in ponovno vstopila 2. 7. 1998; Kumelj Mat-
jaž, Janša Peter, Pečenko Bojan in Ismailo-
vić Ramiz, vstopili 2. 7. 1998.

Sprememba statuta z dne 15. 7. 1998.

Rg-210696
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04573 z dne 22. 9. 1998 pri subjektu
vpisa INLES – IP, d.o.o., Prigorica 98,
1331 Dolenja vas, sedež: Prigorica 98,
1331 Prigorica, pod vložno št.
1/30205/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 1253867
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Adamič Marija, razrešena 5. 5.
1998; direktor Vajdič Dragutin, Ljubljana,
Spodnji Rudnik III 2, imenovan 5. 5. 1998.

Rg-210699
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04618 z dne 25. 9. 1998 pri subjektu
vpisa TEHNOUNION, zastopstvo tujih
firm, izvoz-uvoz, d.d., Ljubljana, sedež:
Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00499/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000947
Član nadzornega sveta: Tomaževič Bo-

jan, izstopil 2. 7. 1998; Mihelič Miran, vsto-
pil 2. 7. 1998.

Rg-210701
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04755 z dne 8. 10. 1998 pri subjektu
vpisa NFD 2 INVESTICIJSKI SKLAD,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Trdinova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30684/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:
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Matična št.: 1294261
Osnovni kapital: 20.860,664.000 SIT.

Rg-210702
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04771 z dne 21. 9. 1998 pri subjektu
vpisa STEKLARSTVO SPECTRUM, pro-
izvodnja, inženiring, d.o.o., sedež: Kranj-
čeva 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02787/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5004993
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Weber Marko, razrešen 31. 7. 1998;
direktor Kovačič Josip, Grosuplje, Šuligoje-
va cesta 8, imenovan 1. 8. 1998.

Rg-210703
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04958 z dne 24. 9. 1998 pri subjektu
vpisa Osnovna šola Preserje, sedež: Pre-
serje 60, 1352 Preserje, pod vložno št.
1/01056/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Selan Frančiška, razrešena 31. 8.
1998; ravnatelj Selan Igor, Ljubljana-Dobru-
nje, Dobrunjska cesta 36d, imenovan 24. 8.
1998.

Rg-210706
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05017 z dne 29. 9. 1998 pri subjektu
vpisa PREŠERNOVA DRUŽBA, VRBA,
Podjetje za trgovino, posredovanje, za-
stopstvo, distribucijo, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica Ljubljana, sedež:
BTC, Šmartinska 152, Hala IV/2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17869/02 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža naziva ustanoviteljev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5642817003
Firma: PREŠERNOVA DRUŽBA, pod-

jetje za založništvo, distribucijo, trgovi-
no, zastopstvo in posredovanje, d.d.,
Ljubljana, Podružnica Koper

Skrajšana firma: PREŠERNOVA DRUŽBA,
d.d., Ljubljana, Podružnica Koper

Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 14
Ustanoviteljica: PREŠERNOVA

DRUŽBA, podjetje za založništvo, distribu-
cijo, trgovino, zastopstvo in posredovanje,
d.d., Ljubljana, Ljubljana, Opekarska 4a,
vstop 22. 10. 1996, odgovornost: vpisana
kot ustanoviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: za-
stopnica Bizjak Irena, razrešena 2. 9. 1998;
zastopnik Kovačič Jure, Senovo, Rudarska
25a, imenovan 2. 9. 1998.

Rg-210707
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05018 z dne 29. 9. 1998 pri subjektu
vpisa PREŠERNOVA DRUŽBA, VRBA,
Podjetje za trgovino, posredovanje, za-

stopstvo, distribucijo, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica Celje, sedež: Pod-
javorska 1, 3000 Celje, pod vložno št.
1/17869/03 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naziva ustanovi-
teljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5642817004
Firma: PREŠERNOVA DRUŽBA, pod-

jetje za založništvo, distribucijo, trgovi-
no, zastopstvo in posredovanje, d.d.,
Ljubljana, Podružnica Celje

Skrajšana firma: PREŠERNOVA DRUŽ-
BA, d.d., Ljubljana, Podružnica Celje

Ustanoviteljica: PREŠERNOVA DRUŽ-
BA, podjetje za založništvo, distribucijo, tr-
govino, zastopstvo in posredovanje, d.d.,
Ljubljana, Ljubljana, Opekarska 4a, vstop
22. 10. 1996, odgovornost: vpisana kot
ustanoviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bizjak Irena, razrešena 2. 9. 1998;
zastopnik Lubej Edvard, Maribor, Prešerno-
va 26, imenovan 2. 9. 1998.

Rg-210709
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05020 z dne 29. 9. 1998 pri subjektu
vpisa PREŠERNOVA DRUŽBA, VRBA,
Podjetje za trgovino, posredovanje, za-
stopstvo, distribucijo, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica Maribor, sedež:
Glavni trg 17b, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/17869/05 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naziva usta-
noviteljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5642817006
Firma: PREŠERNOVA DRUŽBA, pod-

jetje za založništvo, distribucijo, trgovi-
no, zastopstvo in posredovanje, d.d.,
Ljubljana, Podružnica Maribor

Skrajšana firma: PREŠERNOVA DRUŽ-
BA, d.d., Ljubljana, Podružnica Maribor

Ustanoviteljica: PREŠERNOVA DRUŽ-
BA, podjetje za založništvo, distribucijo, tr-
govino, zastopstvo in posredovanje, d.d.,
Ljubljana, Ljubljana, Opekarska 4a, vstop
22. 10. 1996, odgovornost: vpisana kot
ustanoviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Grgurevič Nikolaj, razrešen 2. 9.
1998; zastopnik Lubej Edvard, Maribor,
Prešernova 26, imenovan 2. 9. 1998.

Rg-210710
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05021 z dne 29. 9. 1998 pri subjektu
vpisa PREŠERNOVA DRUŽBA, VRBA,
d.o.o., Podružnica Kranj, sedež: Maistrov
trg 11, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/17869/06 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naziva ustanovi-
teljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5642817007
Firma: PREŠERNOVA DRUŽBA, pod-

jetje za založništvo, distribucijo, trgovi-
no, zastopstvo in posredovanje, d.d.,
Ljubljana, Podružnica Kranj

Skrajšana firma: PREŠERNOVA
DRUŽBA, d.d., Ljubljana, Podružnica
Kranj

Ustanoviteljica: PREŠERNOVA DRUŽ-
BA, podjetje za založništvo, distribucijo, tr-
govino, zastopstvo in posredovanje, d.d.,
Ljubljana, Ljubljana, Opekarska 4a, vstop
23. 10. 1996, odgovornost: vpisana kot
ustanoviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Grgurevič Nikolaj, razrešen 2. 9.
1998; zastopnik Kovačič Jure, Senovo, Ru-
darska 25a, imenovan 2. 9. 1998.

Rg-210711
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05157 z dne 22. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ISKRA SISTEMI, Avtomatizacija
procesov, d.d., Ljubljana, sedež: Stegne
21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05118/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5185726
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Avbreht Aleš, Ljubljana, Gornji trg
44, imenovan 17. 8. 1998, zastopa družbo
kot namestnik glavnega direktorja.

Rg-210712
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05158 z dne 22. 9. 1998 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA
BRDO, sedež: Brdo pri Lukovici 5, 1225
Lukovica, pod vložno št. 1/01260/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5082790
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Stopar Stanislava, razrešena 15. 9.
1998; ravnateljica Pengal Zdenka, Dob,
Staretova 1, imenovana 16. 9. 1998.

Rg-210713
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05159 z dne 12. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa SLOVENSKA RAZVOJNA
DRUŽBA, d.d., sedež: Dunajska 160,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09684/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5425077
Oseba, pooblaščena za zastopanje: čla-

nica uprave Kurner Čad Barbara, Ljubljana,
Hacquetova 4, imenovana 1. 9. 1998.

Pri vpisu podatka so bile črke z dodatni-
mi oznakami vpisane tako,da so bile dodat-
ne oznake izpuščene.

Rg-210714
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05162 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa UBK BANKA, d.d., Ljubljana, sedež:
Tržaška c. 116, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09019/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5422124
Firma: UBK BANKA, d.d., Ljubljana,

Bančna skupina SKB.
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Rg-210715
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05163 z dne 6. 10. 1998 pri subjektu
vpisa UBK BANKA, d.d., Ljubljana, Banč-
na skupina SKB, sedež: Tržaška c. 116,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09019/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5422124
Sprememba statuta z dne 3. 6. 1998.

Rg-210716
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05164 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu
vpisa PIL, Pranje in likanje, d.o.o., Zagor-
je, sedež: Na šahtu 31, 1411 Zagorje,
Kisovec, pod vložno št. 1/26221/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5891329
Ustanovitelj: Rudniki rjavega premoga

Slovenije, izstop 28. 12. 1995; Rudnik Tr-
bovlje – Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Trg revo-
lucije 12, vstop 28. 12. 1995, vložek
3,973.379,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 6. 1998.

Rg-210717
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05180 z dne 29. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SI.MOBIL, telekomunikacijske sto-
ritve, d.d., sedež: Šmartinska cesta
134b, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29430/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 1196332
Član nadzornega sveta: Pretnar Darko,

izstopil 10. 9. 1998; Zaplotnik Metod, vsto-
pil 10. 9. 1998.

Rg-210719
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05314 z dne 12. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa Inštitut Antona Trstenjaka za psi-
hologijo, logoterapijo in antropohigieno,
Ljubljana, sedež: Resljeva 7, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19343/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
datuma in zastopnika in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5633141
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Ramovš Ksenija, Škofljica, Reslje-
va 11, razrešena in ponovno imenovana
4. 9. 1997, in Ramovš Jože, Ljubljana, Res-
ljeva 11, razrešen 4. 9. 1997 kot družbenik
in imenovan za zastopnika, ki zastopa druž-
bo kot namestnik direktorice.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-

čunalniških zapisov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85323 Dejavnost do-
brodelnih organizacij; 85324 Druge social-
ne dejavnosti; 92511 Dejavnost knjižnic;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-210722
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05708 z dne 12. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa LEK, tovarna farmacevtskih in
kemičnih izdelkov, d.d., firma v angleškem
jeziku: LEK Pharmaceutical and Chemi-
cal Company, d.d., sedež: Verovškova
57, 1526 Ljubljana, pod vložno št.
1/00253/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 4297/98 zara-
di priimka člana nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5043425
Član nadzornega sveta: Taljat Zvone,

vstopil 26. 7. 1998.

Rg-210889
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02979 z dne 8. 7. 1998 pod št. vložka
1/30792/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1305042
Firma: EUROPOINT BARBARA

BRAČIČ, storitve in izobraževanje, k.d.
Skrajšana firma: EUROPOINT BAR-

BARA BRAČIČ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Streliška uli-

ca 24, Ljubljana
Ustanovitelja: Bračič Barbara, ki odgo-

varja s svojim premoženjem, in Fabjančič
Zarjan, ki je vložil 15.000 SIT in ne odgo-
varja, oba iz Ljubljane, Streliška ulica 24,
vstopila 19. 5. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bračič Barbara, imenovana 19. 5.
1998.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-

ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9133 De-
javnost drugih organizacij, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-210891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02257 z dne 20. 7. 1998 pri subjektu
vpisa KARLOVŠEK, Podjetje za projekti-
ranje in izvajanje gradbenih del, d.o.o.,
Domžale, Antona Skoka 7, sedež: Anto-
na Skoka 7, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/02987/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, druž-
benikov, deležev, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5306108
Ustanovitelja: Karlovšek Matjaž, vstopil

14. 12. 1989, in Karlovšek Marija, vstopila
9. 4. 1998, oba iz Domžal, Ulica Antona
Skoka 7, vložila po 2,620.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Karlovšek Matjaž, imenovan 14. 12.
1989, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 7. 1998: 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 4. 1998.

Rg-210892
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00291 z dne 27. 7. 1998 pri subjektu
vpisa KINK, ključavničarstvo, kerami-
čarstvo, inženiring, trgovina, prevoz,
d.o.o., Log pri Brezovici, sedež: Vrhovče-
va 6, 1351 Log pri Brezovici, pod vložno
št. 1/15122/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti, spre-
membo osnovnega kapitala, deleža in akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5562201
Osnovni kapital: 2,714.000 SIT
Ustanovitelj: Turk Josip, Ljubljana, Pipa-

nova pot 27, vstop 31. 1. 1992, vložek
2,714.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana 27. 7. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 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; 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; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje.

Opomba: – pri šifri K 74.12, vse, razen
revizijskih dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 2. 12. 1997.

Rg-210893
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00201 z dne 27. 7. 1998 pri subjektu
vpisa FORMIN, marketing, svetovanje,
zastopanje, d.o.o., Ljubljana-Šentvid, Kr-
vinova 6, sedež: Krvinova 6, 1210 Ljub-
ljana Šentvid, pod vložno št. 1/0530/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, deležev in družbene
pogodbe ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5358221
Ustanovitelji: Caf Boštjan, Ljubljana-Šen-

tvid, Krvinova 6, in Forjan Tanja, Ljubljana,
Preglov trg 13, vstopila 18. 12. 1989, vlo-
žila po 375.000 SIT, ter Caf Marjan, Ljub-
ljana-Šentvid, Krvinova 6, vstopil 13. 11.
1997, vložil 750.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1998: 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-

datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 11. 1997.

Rg-210896
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03292 z dne 30. 7. 1998 pri subjektu
vpisa TAI PAN, storitve, informatika, tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica
bratov Učakar 34, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18088/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, deležev, zastopnika in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5637007
Ustanovitelja: Trobec Tatjana, izstopila

17. 4. 1998; Trobec Aleksandra, Ljubljana,
Metelkova ulica 7b, in Trobec Uroš, Ljublja-
na, Ul. bratov Učakar 34, vstopila 15. 1.
1991, vložila po 953.641 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Trobec Tatjana, razrešena 16. 4.
1998; direktorica Aleksandra Trobec, ime-
novana 17. 4. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 7. 1998.

Rg-210897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03205 z dne 7. 8. 1998 pri subjektu
vpisa DINO, gradbeništvo in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Podutiška 81, sedež:
Podutiška 81, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16270/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in za-
stopnikov, uskladitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5589703
Ustanovitelja: Bašić Edina, in Bašić Mir-

sada, izstopili 29. 5. 1998, in Bašić Hu-
sein, izstopil 7. 7. 1997; Bašić Edita in Ba-
šić Aida, obe iz Ljubljane, Podutiška 81,
vstopili 7. 7. 1997, vložili po 900.917,95
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bašić Husein, razrešen 7. 7. 1997;
direktorica Bašić Edita, imenovana 7. 7.
1997.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5211 Tr-
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govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro K 7412 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 5. 1998.

Rg-210899
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03242 z dne 11. 8. 1998 pri subjektu
vpisa URCA, export-import, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Slovenska c. 55c, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13392/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža in zastopni-
ka, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5522927
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jagnje Branko, Ljubljana,

Soteška pot 76, vstop 2. 10. 1991, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Jagnje Ivica, Ljubljana, Soteška pot
76, imenovana 28. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 8. 1998: 3350
Proizvodnja ur; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati;52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5273 Popravilo ur, na-

kita; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28. 5. 1998.

Rg-210902
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03643 z dne 14. 8. 1998 pri subjektu
vpisa SONČNI VZHOD, Finančna hiša,
d.o.o., sedež: Gornji trg 4, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5717248
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Oven Edvard, Ljubljana, Krivec 71,
imenovan 22. 6. 1998.

Rg-210904
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03268 z dne 14. 8. 1998 pri subjektu
vpisa T & S, poslovno – turistične stori-
tve in inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Vojkova 71, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04090/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
ustanovitelja, deleža, zastopnika in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5335701
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Ustanovitelja: Pust Tadeja, Ljubljana, Voj-

kova 71, vstopila 8. 1. 1990, in Pust Silve-
ster, Kamnik, Groharjeva 18, vstopil 28. 5.
1998, vložila po 831.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Pust Silvester, imenovan 28. 5. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 5. 1998.

Rg-210906
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04113 z dne 18. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30907/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1314114
Firma: KEAS, storitve, d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: KEAS, d.o.o., Med-

vode
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Seškova ce-

sta 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Senica Jože, Hrastnik, No-

vi Log 13, ki je vložil 840.000 SIT, ter Se-
šek Evgen, Medvode, Seškova cesta 20,
Ovsenik Janez, Ljubljana, Štihova ulica 25,
in Kisel Marko, Ljubljana, Poljanski nasip
14, ki so vložili po 420.000 SIT – vsi vstopi-
li 3. 7. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Senica Jože in zastopnik Ovsenik Ja-
nez, imenovana 3. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1998: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 4531 Električne in-
štalacije; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115

Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6420
Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7140 Iz-
posojanje 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; 74831
Prevajanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-210907
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07460 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu
vpisa A.H. SKUBIC IN PARTNER, storitve
in trgovina, d.n.o., sedež: Gradišče št.
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14b, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/27019/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, priimka in na-
slova družbenika ter družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5920841
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot na Rako-

vo jelšo 18
Ustanovitelja: Brlečič Andrej in Skubic

Helena, oba iz Ljubljane, Pot na Rakovo
jelšo 18, vstopila 16. 10. 1995, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Brlečič Andrej, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Skubic Helena, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja, oba imenovana 16. 10. 1995.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 12. 1997.

Rg-210908
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04184 z dne 19. 8. 1998 pri subjektu
vpisa BMP, Zastopanje, posredovanje,
storitve, d.o.o., sedež: Dunajska 122,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16265/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, naslova ustanoviteljice in zastopni-
ce, dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5591783
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Miklavčič Breda, Piran,

Vrtna ulica 1, vstop 25. 2. l992, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Miklavčič Breda, imenovana 25. 2.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1998: 6030
Cevovodni transport; 6110 Pomorski pro-
met; 74831 Prevajanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 8. 7. 1998.

Rg-210909
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04086 z dne 19. 8. 1998 pri subjektu
vpisa EMTEEM, finančne storitve, d.o.o.,
sedež: Vrtna pot 10, 1351 Brezovica pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/16568/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča prenos
poslovnega deleža, spremembo osnovne-
ga kapitala, zastopnikov in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5874408
Osnovni kapital: 2,300.000 SIT
Ustanovitelja: Martinčič Miroslava, izsto-

pila 7. 7. 1998; Martinčič Martin in Martin-
čič Tomaž, oba z Brezovice pri Ljubljani,
Vrtna pot 10, vstopila 7. 7. 1998, vložila po
1,150.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Martinčič Martin, imenovan 7. 7.
1998, in Martinčič Miroslava, razrešena
7. 7. 1998 kot direktorica in imenovana za
prokuristko.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 7. 1998.

Rg-210912
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03721 z dne 20. 8. 1998 pri subjektu
vpisa LOMILES, podjetje za proizvodnjo,
d.o.o., Grahovo, Žerovnica 3a, sedež: Že-
rovnica 3a, 1384 Grahovo, pod vložno
št. 1/14988/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5578833
Ustanovitelj: Zalar Milan, izstop 18. 6.

1998; Meden Sandi, Begunje pri Cerknici,
Kožljek 7, vstop 18. 6. 1998, vložek
1,808.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zalar Milan in zastopnika Logar Ro-
mana in Tomšič Aleš, razrešeni 18. 6.
1998; direktor Meden Sandi, imenovan
18. 6. 1998.

Rg-210913
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03644 z dne 20. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30922/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313584
Firma: EXE, poslovno svetovanje in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EXE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodovodna

c. 93
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Franc Jakša, Ljubljana, Vin-

terca 8, vstop 21. 5. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Franc Jakša, imenovan 21. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1998: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-210915
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03604 z dne 20. 8. 1998 pri subjektu
vpisa STOPA, d.o.o., podjetje za izobra-
ževanje, proizvodnjo, prodajo in postrež-
bo z naravno prehrano, Ljubljana, Tre-
binjska 9, sedež: Trebinjska 9, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08543/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in deležev, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti, spremembo zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5419832
Firma: STOPA, podjetje za izobraže-

vanje, proizvodnjo, prodajo in postrež-
bo z naravno prehrano, d.o.o., Ljublja-
na, Trebinjska 9

Ustanovitelj: Žilavec Brane, Primožič Jo-
že in Ileršič Jože, izstopili 19. 6. 1998; Su-
hadolnik Franc, Ljubljana, Koroška 14, vsto-
pil 10. 9. 1990, vložil 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žilavec Brane, razrešen 19. 6. 1998;
Suhadolnik Franc, razrešen 19. 6. 1998 kot
zastopnik in imenovan za direktorja.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1998: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 6. 1998.

Rg-210916
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02862 z dne 20. 8. 1998 pri subjektu
vpisa LIČER SOLUTIONS, Računalniška
sistemska integracija, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Andreja Bitenca 68, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20711/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, njihovih
vložkov in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5697964
Osnovni kapital: 18,039.361,05 SIT
Ustanovitelji: Ličer Dušan, Ljubljana, Bri-

lejeva 3, vložil 9,236.616,63 SIT, ki je vsto-
pil 22. 12. 1992, Milavec Igor, Ljubljana,
Beblerjev trg 7, vložil 2,753.872,21 SIT, in
Jere Janez, Ig, Iška loka 41, vložil
803.872,21 SIT, ki sta vstopila 24. 11.
1993, ter Virant Boštjan, Ljubljana, Rožna
dolina, C. X 13, vložil 740.000 SIT, Sečan
Kristijan, Ljubljana, Runkova ul. 2, vložil
740.000 SIT, Svetlin Boštjan, Dob pri Dom-
žalah, Cankarjeva ul. 6, vložil 740.000 SIT,
Žmak Peter, Postojna, Hrašče 16, vložil
700.000 SIT, Kovačič Srečko, Postojna,
Zarečje 35, vložil 925.000 SIT, Uršič Ro-
bert, Nova Gorica, Erjavčeva ul. 5, vložil
525.000 SIT, in Vrtovec Viljem, Ajdovščina,
Vojkova ul. 3, vložil 875.000 SIT, ki so vsto-
pili 22. 4. 1998 – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1998.

Rg-210918
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04146 z dne 24. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30929/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1314190
Firma: BIZJAK & CO, družba za stori-

tve in trgovino, k.d.
Skrajšana firma: BIZJAK & Co, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Gospodinj-

ska 21
Ustanovitelja: Gašper Bizjak, Ljubljana,

Gospodinjska 21, ki odgovarja s svojim pre-
moženjem, in Jasna Gajšek, Ljubljana, Kve-
drova 1, ki je vložila 1.000 SIT in ne odgo-
varja, vstopila 9. 7. 1998.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gašper Bizjak, imenovan 9. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 8. 1998: 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-210920
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03635 z dne 25. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30930/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313576
Firma: INTERPACK, proizvodnja in tr-

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

govornostjo
Sedež: 1217 Vodice, Repnje 34
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Skubic Potokar Anton,

Ljubljana, Ul. borcev za severno mejo 14,
Frantischek Rudolf, Dunaj, Oskar Jascha-
gasse 18, in Benczak Gunther Michael, Sie-
gendorf, Rosengasse 18, vstopili 18. 5.
1998, vložili po 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Skubic Andreja, Ljubljana, Ul. bor-
cev za severno mejo 14, imenovana 18. 5.
1998.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1998: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki.

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

Rg-210921
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04175 z dne 26. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30932/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1314220
Firma: EMANUELL-HORVAT, modno

oblikovanje, trgovina, k.d.
Skrajšana firma: EMANUELL-HORVAT,

k.d.
Pravnoorg. obika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Komenske-

ga 12
Ustanovitelja: Horvat Bojan, ki je vložil

5.000 SIT in ne odgovarja, in Horvat Tatja-
na, ki odgovarja s svojim premoženjem, oba

iz Kisovca, Trg Pohorskega bataljona 9,
vstopila 31. 7. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Horvat Tatjana in prokurist Horvat
Bojan, imenovana 31. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1998: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 17710 Proizvodnja nogavic;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18300 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 45120 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Sloš-
na gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-

delki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74200
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74810
Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92200 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 93010 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve
za nego telesa; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-210922
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04187 z dne 26. 8. 1998 pri subjektu
vpisa PINTOLLI, Trgovina na debelo in
drobno, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Hradetskega 62a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/23579/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
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teljev, deležev, zastopnikov in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5798582
Ustanovitelja: Sušnik Sanja, Ljubljana,

Gašperšičeva 6, vstop 15. 3. 1993, vložek
721.200 SIT, in Pintolli Rexhep, Prizren,
Ulcinjska br. 46, vstop 7. 7. 1998, vložek
1,081.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Pintolli Rexhep, imenovan 7. 7.
1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 7. 1998.

Rg-210925
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04940 z dne 9. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ŽUL, podjetje za zastopanje, sve-
tovanje, inženiring in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kadilnikova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14921/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova družbe, ustanovitelja, de-
javnosti, zastopnika in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5887585
Firma: ENSICO, d.o.o., Ljubljana, pro-

jektiranje, razvoj, inženiring
Skrajšana firma: ENSICO, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska 3
Ustanovitelj: Kosec Gabrovšek Saša, iz-

stop 28. 8. 1998; Matjaž Vuga, Šempeter
pri Gorici, Ulica Franca Baliča 26, vstop
28. 8. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kosec Gabrovšek Saša, razrešen
28. 8. 1998; direktor Matjaž Vuga, imeno-
van 28. 8. 1998.

Dejavnost, izbrisana 9. 9. 1998: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 702 Dajanje lastnih nepre-

mičnin v najem; 8042 Drugo izobraževanje;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 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; 6420 Teleko-
munikacije; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-

beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28. 8. 1998.

Rg-210926
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03265 z dne 9. 9. 1998 pod št. vložka
1/30980/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305476
Firma: STATECH – STANOJEVIĆ &

CO., projektiranje, inženiring, svetova-
nje, zastopstva in trgovina, d.n.o.

Skrajšana firma: STATECH – STANO-
JEVIĆ & CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 10

Ustanovitelja: Stanojević Mladen, Ljub-
ljana, Ulica bratov Učakar 10, in Stanojević
Ljubiša, Prizren, Metohijska 65, vstopila
24. 4. 1998, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Stanojević Mladen in Stanojević Lju-
biša, imenovana 24. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
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porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-210927
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04212 z dne 9. 9. 1998 pod št. vložka
1/30977/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1314262
Firma: ABB INŽENIRING, družba za in-

ženiring in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: ABB inženiring, d.o.o.
Pravnoorg. obika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska 3a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Andrej Bračič, Ljubljana,

Dolenjska c. 57, vstop 14. 7. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Andrej Bračič, imenovan 14. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544

Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov.

Rg-210929
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04959 z dne 14. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ELEK SVETOVANJE, podjetje za
svetovanje, proizvodnjo, projektiranje in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Marice
Kovačeve 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29190/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 1193619
Ustanovitelj: Zapušek Jožef, Ljubljana,

Marice Kovačeve 7, vstop 10. 3. 1997, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trebše Savo, razrešen 31. 8. 1998;
Zapušek Jožef, razrešen 31. 8. 1998 kot
družbenik in imenovan za direktorja.

Rg-210931
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01514 z dne 15. 9. 1998 pri subjektu
vpisa PNG, projekt nizke gradnje Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Dunajska 114, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05061/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5346908
Sedež: 1000 Ljubljana, Komanova

ulica 17
Sprememba družbene pogodbe z dne

11. 3. 1998.

Rg-210932
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04095 z dne 15. 9. 1998 pri subjektu
vpisa IJU, INŠTITUT ZA JAVNO UPRAVO,

CONSULTING, d.o.o., družba za sveto-
valno dejavnost, sedež: Komenskega 16,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13182/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
omejitev pri zastopanju in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5572738
Ustanovitelji: Pličanić Senko, Nova Gori-

ca, Ulica Gradnikove brigade 4, in Pirnat
Rajko, Portorož, Pacug 16a, ki sta vstopila
23. 2. 1994, ter Virant Gregor, Ljubljana,
Resljeva cesta 6, ki je vstopil 7. 7. 1998,
vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pličanić Senko, imenovan 23. 2.
1994, in zastopnik Pirnat Rajko, imenovan
5. 12. 1996, zastopata družbo brez omeji-
tev, za sklepanje poslov nad tolarsko proti-
vrednostjo DEM 20.000 pa potrebujeta pi-
sno soglasje družbenikov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 7. 1998.

Rg-210933
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01713 z dne 15. 9. 1998 pri subjektu
vpisa DEFENSOR, založniško podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Rimska 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24203/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5808901
Sedež: 1000 Ljubljana, Podutiška ce-

sta 148.

Rg-210934
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01719 z dne 15. 9. 1998 pri subjektu
vpisa NEGA, družba za nego in pomoč
na domu, d.o.o., Ljubljana, Zupančičeva
10, sedež: Zupančičeva 10, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24953/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, matično
št., spremembo in uskladitev dejavnosti,
spremembo akta o ustanovitvi ter imena in
naslova zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5819466
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Babič Antonič Doris, Ljubljana-Po-
lje, Polje 360, imenovana 6. 8. 1993, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 52320
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 85141 Samo-
stojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 93030 Druge storitve
za nego telesa.

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

Rg-210935
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00303 z dne 15. 9. 1998 pri subjektu
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vpisa NIL, podatkovne komunikacije, in-
ženiring in svetovanje, d.o.o., sedež: Li-
tijska 51, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02073/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev, deležev in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5286174
Firma: NIL, Podatkovne komunikaci-

je, d.o.o.
Osnovi kapital: 50,001.000 SIT
Ustanovitelji: Paldauf Bojan, Ljubljana,

Brodarjev trg 12, vstopil 10. 4. 1989, Pe-
pelnjak Ivan, Ljubljana, Jamova cesta 66,
vstopil 16. 6. 1992, Jurkovič Josip, Ljublja-
na, Reber 9, vstopil 16. 12. 1996, vložili
po 14,167.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; Gruškovnjak Jožek, izstopil 15. 1.
1998; NIL, Podatkovne komunikacije,
d.o.o., Ljubljana, Litijska 51, vstopil 15. 1.
1998, vložil 7,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 1. 1998.

Rg-210936
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04237 z dne 16. 9. 1998 pri subjektu
vpisa TEX-TOP, proizvodna in trgovinska
družba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Parmo-
va ul. 41, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29991/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča imenovanje prokurista s temile po-
datki:

Matična št.: 1215345
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Jagodić Mario, Teslić, Topić Mirka
52, imenovan 14. 7. 1998.

Rg-210938
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/04436 z dne 17. 9. 1998 pri subjektu
vpisa IBAS, Proizvodnja, storitve, uvoz-iz-
voz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stražarjeva
38, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15771/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5575435
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Baznik Ida, izstopila 20. 7.

1998; Baznik Ivan, vstopil 2. 3. 1994, vložil
1,680.000 SIT, in Baznik Borut, vstopil
13. 9. 1994, vložil 420.000 SIT, oba iz
Ljubljane, Stražarjeva 38, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21.7. 1998.

VSEBINA

Sodni register 869
Celje 869
Kranj 886
Ljubljana 895
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Standardna klasifikacija dejavnosti, ki jo uporabljamo od začetka leta 1995, se je
v slovenskem prostoru že udomačila. Kot obvezen nacionalni standard jo upo-
rabljajo v vseh uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov.

Po 1. januarju 1999 se bo Standardni klasifikaciji dejavnosti pridružila Standard-
na klasifikacija poklicev. Vse inštitucije se morajo pripraviti na ta obvezen nacio-
nalni standard. Knjiga z obsežnimi pojasnili, shematskimi prikazi, opisi skupin
poklicev, sistematičnim in kodirnim seznamom poklicev in seveda s samo stan-
dardno klasifikacijo vsekakor odgovarja na vsa vprašanja, ki jih poraja uvajanje
tega novega klasifikacijskega orodja. Založba ČZ Uradni list RS je knjigo izdala
skupaj s Statističnim uradom Republike Slovenije. Njegovi sodelavci so na
koncu knjige povzeli njeno vsebino tudi v angleškem jeziku.

Cena 5250 SIT (10482)

Klasifikacije
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q STANDARDNA KLASIFIKACIJA POKLICEV število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig


