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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Sodni register

CELJE

Rg-212286
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00221 z dne 16. 9. 1998 pri
subjektu vpisa FARMIN INŽENIRING p.o.,
Velenje, Trg mladosti 6, sedež: Trg mla-
dosti 6, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/00601/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, družbe-
nike, osnovni kapital, spremembo dejavno-
sti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti ter preoblikovanje iz p.o. v d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 5198976
Firma: FARMIN Inženiring za projekti-

ranje, izgradnjo in opremljanje objektov
v kmetijstvu, d.o.o.

Skrajšana firma: FARMIN Inženiring,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 82,280.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
8,228.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložek 8,907.000
SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložek 58,495.000
SIT, Kavtičnik Jana, Velenje, Tomšičeva ce-
sta 10a, vložek 535.000 SIT, Čas Štefka,
Velenje, Ulica Janka Vrabčiča 27, vložek
397.000 SIT, Benko Ljuba, Velenje, Ko-
roška cesta 35a, vložek 434.000 SIT, Cen-
trih Oto, Velenje, Koroška cesta 31b, vlo-
žek 160.000 SIT, Šilak Miroslava, Mislinja,
Kozjak 19, vložek 280.000 SIT, Špička Ma-
rija, Velenje, Konovska cesta 20, vložek
240.000 SIT, Špička Miran, Velenje, Ko-
novska cesta 20, vložek 240.000 SIT, Štu-
kovnik Franc, Dobrna, Pristava 8, vložek
316.000 SIT, Britovšek Franc, Velenje, Hra-
stovec 28b, vložek 328.000 SIT, Britovšek
Marija, Velenje, Hrastovec 28b, vložek
280.000 SIT, Škrubej Karl, Šoštanj, Loko-
vica 8a, vložek 280.000 SIT, Novak Valen-
tin, Velenje, Šercerjeva cesta 15, vložek
320.000 SIT, Javornik Maks, Velenje, Ko-
željska ulica 5, vložek 240.000 SIT, Škru-

bej Slavica, Šoštanj, Lokovica 8a, vložek
280.000 SIT, Škrubej Uroš, Šoštanj, Loko-
vica 8a, vložek 160.000 SIT, Centrih Peter,
Velenje, Koroška cesta 31b, vložek
160.000 SIT, Centrih Jožefa, Velenje, Ko-
roška cesta 31b, vložek 120.000 SIT, Plav-
tošek Pavel, Mislinja, Zadobrova 124a, vlo-
žek 80.000 SIT, Skok Justina, Mislinja, Koz-
jak 19, vložek 320.000 SIT, Šilak Franc,
Dornava, Dornava 29a, vložek 280.000
SIT, Šilak Jaka, Mislinja, Kozjak 19, vložek
80.000 SIT, Čas Ivan, Velenje, Ulica Janka
Vrabčiča 27, vložek 120.000 SIT, Čas Gre-
gor, Velenje, Ulica Janka Vrabčiča 27, vlo-
žek 80.000 SIT, Benko Vanja, Velenje, Ko-
roška cesta 35a, vložek 80.000 SIT, Ben-
ko Matej, Velenje, Koroška cesta 35a, vlo-
žek 80.000 SIT, Cenbauer Kata, Šoštanj,
Lokovica 8a, vložek 320.000 SIT, Kavtičnik
Vid, Velenje, Tomšičeva cesta 10a, vložek
80.000 SIT, Kavtičnik Mojca, Velenje, Tom-
šičeva cesta 10a, vložek 80.000 SIT, Kav-
tičnik Jožef, Velenje, Tomšičeva cesta 10a,
vložek 280.000 SIT, vstopili 5. 11. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Centrih Oto, razrešen 15. 7. 1997
kot v.d. direktorja; direktorica Šilak Mirosla-
va, imenovana 5. 11. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 9. 1998:
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2924 Proizvodnja drugih naprav za sploš
no rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, 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 zaključ na gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
ruš enje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6023 Drug kopenski Potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finanč ni 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; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistič no načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74833 Druga sploš
na tajniš ka opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12
družba opravlja vse, razen revizijske de-
javnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 01428/01422
– 1998/MP z dne 3. 3. 1998 in uskladitev
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z zakonom o gospodarskih družbah v sodni
register s sklepom Srg 221/98 z dne 16. 9.
1998.

Rg-212287
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00609 z dne 22. 9. 1998 pri
subjektu vpisa PUV Nizke in vodne grad-
nje, Celje, d.d., sedež: Lava 11, 3000
Celje, pod vložno št. 1/04306/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
statuta z dne 20. 3. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5624754.

Rg-212289
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00570 z dne 2. 9. 1998 pri
subjektu vpisa KLAS trgovsko in trans-
portno podjetje d.o.o. Loče pri Poljča-
nah, Kravjek 7, sedež: Kravjek 7, 3215
Loče pri Poljčanah, pod vložno št.
1/01686/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, skrajša-
ne firme, dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi z dne 20. 8.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5357004
Firma: KLAS trgovsko in transportno

podjetje d.o.o., Loče pri Poljčanah, Kob-
le 13

Skrajšana firma: KLAS d.o.o., Loče pri
Poljčanah

Sedež: 3215 Loče pri Poljčanah, Kob-
le 13

Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
2852 Splošna mehanična dela; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 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; 6311 Prekladanje;

6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Rg-212292
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00464 z dne 21. 9. 1998 pri
subjektu vpisa OPKO trgovina in storitve,
d.o.o., Cestana Roglo 11e, Zreče, se-
dež: Cesta na Roglo 11e, 3214 Zreče,
pod vložno št. 1/06119/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, družbene pogodbe z dne 24. 5.
1998, spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5850355
Firma: OPKO d.o.o., Cesta na Roglo

4d, Zreče
Skrajšana firma: OPKO, d.o.o., Cesta

na Roglo 4d, Zreče
Sedež:  3214  Zreče,  Cesta  na  Ro-

glo 4d
Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1998:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-

mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri 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-
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 rač unal-
niš ko 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-
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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; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski Potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

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

Rg-212293
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00307 z dne 23. 9. 1998 pod
št. vložka 1/06847/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sodišča prenos iz OS Ljub-
ljana, spremembo sedeža, firme, zastopni-
kov in spremembo akta o ustanovitvi družbe
z dne 13. 3. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 1196081
Firma: WIENERBERGER  Opečni si-

stemi d.o.o.
Skrajšana firma: WIENERBERGER d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 3310 Žalec, Šlandrov trg 42
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Hristof Domenig, razrešen 13. 3.
1998; prokurist Košat Benjamin, razrešen
13. 3. 1998; direktor Stuber Herbert dr.,
Mehnbach, Aubachberg 21, imenovan
13. 3. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Lilija Tomaž, Polzela, Breg
145, imenovan 13. 3. 1998.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, s fir-
mo: WIENERBERGER proizvodnja opečnih
izdelkov, d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana, št.
vložka 1/29397/00.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 3. 1998.

Rg-212294
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00624 z dne 11. 9. 1998 pri
subjektu vpisa GKN UNIOR – ATRAS Pro-
izvodnja avtomobilskih transmisij in av-
to delov, d.o.o., sedež: Kovaška c. 10,
3214 Zreče, pod vložno št. 1/05015/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov na podlagi sklepa z dne
16. 5. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5691087
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Leskovar Bojan, razrešen 16. 5.
1997; direktor Škornik Igor, Zreče, Cesta
na Roglo 11b, imenovan 16. 5. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev, skupno; direk-
tor Rohregger Helmuth, San Sigismundo,
Muklenweg 35, Comune Kiel, imenovan
16. 5. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev, skupno.

Rg-212295
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00603 z dne 24. 9. 1998 pri
subjektu vpisa IRTIS trgovina, proizvod-
nja, storitve, d.o.o., Radana vas 2a, Zre-
če, sedež: Radana vas 2a, 3214 Zreče,
pod vložno št. 1/05395/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
spremembo dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi z dne
18. 9. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5850282
Ustanovitelj: Iršič Blaž, izstop 18. 9.

1998; Iršič Damjan, Zreče, Radana vas 2a,
vstop 18. 9. 1998, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1998:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvač kanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvač kanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih

in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvoč nega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veš tvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvoč nih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2512 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 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.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za sploš no rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
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Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električ nih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektrič nih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električ nih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih 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, preizkuš evalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optič nih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomoč kov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključ na gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
ruš enje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-

belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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 rač unalniš ko 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; 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;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski Potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga sploš
na tajniš ka opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
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Rg-212301
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00782 z dne 9. 9. 1998 pod št.
vložka 1/06839/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1317695
Firma: MOGUL Podjetje za trgovino in

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

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Šalek 90
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: MOGUL MORAVA, A.S.,

Hodomin, Brnenska 3540, vložek
1,050.000 SIT, DANO MUTENICE, S.R.O.,
Mutenice, Mutenice 989, vložek 735.000
SIT, ter Uran Silvester, Velenje, Šalek 90,
vložek 315.000 SIT, vstopili 30. 7. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Uran Silvester, imenovan 30. 7. 1998
zastopa družbo brez omejitev, razen pri in-
vesticijah vrednih nad 470.000 SIT je po-
trebno soglasje vseh družbenikov.

Dejavnost, vpisana dne 9. 9. 1998:
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu.

Rg-212302
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00551 z dne 16. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ADUT trgovina in koopera-
cija, d.o.o., Kompole 101, Štore, sedež:
Kompole 101, 3220 Štore, pod vložno
št. 1/02024/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5404371
Firma: ADUT livarna sive in nodularne

litine, d.o.o.
Skrajšana firma: ADUT, d.o.o.
Sedež: 3220 Štore, Kompole 63
Sklep o spremembi z dne 18. 4. 1997.

Rg-212304
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00661 z dne 2. 9. 1998 pri
subjektu vpisa DDJ COMMERCE Podjetje
za trgovino, uvoz-izvoz, d.o.o., Celje, se-
dež: Kidričeva ul. 36, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/05852/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi z dne 10. 6. 1997 s temile po-
datki:

Matična št.: 5552877
Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1998:

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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

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

Rg-212308
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00966 z dne 4. 9. 1998 pri
subjektu vpisa POHIŠTVO Mizarsko pod-
jetje, p.o., Celje, Kersnikova 21, sedež:
Kersnikova 21, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00011/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5066557
Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1998:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključ na gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
rač unalniš ko opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 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; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-212310
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00608 z dne 2. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ETOL Tovarna arom in ete-
ričnih olj d.d., sedež: Škofja vas 39,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00151/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta z dne 23. 5. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5048869.

Rg-212311
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00847 z dne 3. 9. 1998 pri
subjektu vpisa RAZVOJNI CENTER IRC
CELJE, d.o.o., sedež: Ul. XIV. divizije 14,
3000 Celje, pod vložno št. 1/01464/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5098513
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj d.d., izstop 20. 9. 1996; TRDN-
JAVA PID, d.d., Velenje, Prešernova 8, vs-
top 20. 9. 1996, vložek 10,837.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-212314
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01399 z dne 3. 9. 1998 pri
subjektu vpisa INŠTITUT ZA HMELJAR-
STVO IN PIVOVARSTVO ŽALEC p.o., Ža-
lec, Cesta Žalskega tabora 2, sedež: Ce-
sta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, pod
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vložno št. 1/00316/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5051762000
Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1998:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 1586 Pre-
delava č aja in kave; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7513
Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovnih dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

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

Rg-212315
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00754 z dne 3. 9. 1998 pri
subjektu vpisa NEGA brivsko-frizerska
družba, d.d., Celje, sedež: Cankarjeva 5,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00315/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje delniške družbe v družbo z omeje-
no odgovornostjo, spremembo firme, druž-
benike ter poslovne deleže s temile podatki:

Matična št.: 5144981
Firma: NEGA Brivsko-frizerska druž-

ba, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: NEGA, d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, izstop 23. 6. 1997;
Sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja d.d., Ljubljana, izstop 23. 6. 1997;
Sklad za razvoj, d.d., Ljubljana, izstop
23. 6. 1997; delavci na podlagi notranje-
ga odkupa, izstopili 23. 6. 1997; Gajšek
Cvetka, Šentjur, Dole 37, vložek 178.000
SIT, Voga Sabina, Dramlje, Razbor 22, vlo-
žek 102.000 SIT, Lakovič Marija, Celje,
Ob Koprivnici 73, vložek 102.000 SIT, Pil-
ko Romana, Celje, Lopata 46b, vložek
152.000 SIT, Meh Štefka, Šmartno ob Pa-
ki, Gavce 26a, vložek 97.000 SIT, Veber
Branka, Celje, Gaji 19, vložek 178.000
SIT, Ocvirk Viktorija, Celje, Podjavorškova
7, vložek 146.000 SIT, Grabenšek Marta,
Šentjur, C. Leona Dobrotinška 20, vložek
114.000 SIT, Mohar Marjeta, Ponikva, Sla-
tina pri Ponikvi 3, vložek 127.000 SIT,
Ulaga Jožefa, Celje, Na Zelenici 7, vložek
102.000 SIT, Pelko Jožica, Celje, Ope-
karniška 12c, vložek 147.000 SIT, Čret-
nik Ljudmila, Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri
Jelšah 218a, vložek 137.000 SIT, Kračun
Silva, Frankolovo, Verpete 2, vložek
162.000 SIT, Jelen Danica, Žalec, Ponik-
va pri Žalcu 14, vložek 77.000 SIT, Verdel
Erika, Žalec, Zavrh pri Galiciji 19, vložek
113.000 SIT, Jurkovič Ana, Celje, Stane-
tova 36, vložek 227.000 SIT, Nežmah Lili-
jana, Celje, Ul. heroja Bračiča 18, vložek

151.000 SIT, Funkel Ankica, Celje, Ope-
karniška c. 12, vložek 127.000 SIT, Drob-
ne Leopoldina, Celje, Iršičeva 8, vložek
127.000 SIT, Mihevc Cvetka, Štore, Ul.
kozjanskega odreda 6, vložek 127.000
SIT, Planinšek Hermina, Žalec, Kidričeva
2, vložek 152.000 SIT, Glušič Danica, Ve-
lenje, Vinska gora 18, vložek 288.000 SIT,
Milač Gordana, Celje, Ul. Frankolovskih
žrtev 11a, vložek 114.000 SIT, Zagoričnik
Silvestra, Šempeter, Šempeter v Savinjski
dolini 69, vložek 114.000 SIT, Zakošek
Jože, Celje, Savinjsko nabrežje 6, vložek
77.000 SIT, Pečar Marija, Šentjur, Bezov-
je pri Šentjurju 16, vložek 102.000 SIT,
Kidrič Vera, Ponikva, Dolga gora 12, vlo-
žek 77.000 SIT, Plevčak Vlasta, Celje, Lo-
pata 14, vložek 127.000 SIT, Leskovšek
Branko, Celje, Hohkrautova 7, vložek
76.000 SIT, Vrečer Jožefa, Šmartno v Rož-
ni dolini, Rožni vrh 13b, vložek 76.000
SIT, Košuta Mateja, Šmartno v Rožni doli-
ni, Brezova 15, vložek 76.000 SIT, vsi
vstopili 23. 6. 1997, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-212317
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00731 z dne 3. 9. 1998 pri
subjektu vpisa IZBIRA LAŠKO trgovska
družba, d.d., sedež: Trubarjeva 4, 3270
Laško, pod vložno št. 1/00953/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in spremembo statuta z dne
22. 6. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5002893
Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1998:

4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4543 Oblaganje tal in sten.

Rg-212318
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01425 z dne 3. 9. 1998 pri
subjektu vpisa STEKLARNA “ROGAŠKA”
d.d., sedež: Ul. talcev 1, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/00224/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta z dne 5. 12. 1996 in spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5045657
Člani nadzornega sveta: Sedminek Cvet-

ko, Žlender Andrej, Fuhrer Boris, Kidrič
Cvetka, Pešič Bojan, Siter Janez in Tkavc
Vladislav, vsi izstopili 5. 12. 1996 ter Hujs
Jože, Mihelčič Boris, Mahne Nataša, Šrimpf
Franc in Jordan Valter, vstopili 5. 12. 1996;
Robert Rudolf in Berk Franc, vstopila
20. 11. 1996.

Rg-212320
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00608 z dne 21. 9. 1998 pri
subjektu vpisa VETERINARSKI ZAVOD
ŠMARJE PRI JELŠAH, p.o., sedež: 3240
Šmarje pri Jelšah, pod vložno št.
1/00280/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, sedež, osnovni kapital, čla-
ne nadzornega sveta, spremembo firme,
ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnikov,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-

bah, uskladitev dejavnosti, preoblikovanje
iz p.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5150426
Firma: VETERINARSKA POSTAJA

ŠMARJE PRI JELŠAH d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Ro-

gaška cesta 46
Osnovni kapital: 26,250.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

Ljubljana, Dunajska 160, vložek 3,510.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 1,760.000
SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Du-
najska 56, vložek 1,760.000 SIT, Občina
Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah, Ašker-
čev trg 12, vložek 770.000 SIT, Občina
Podčetrtek, Podčetrtek, Škofja gora 1, vlo-
žek 770.000 SIT, Občina Rogaška Slatina,
Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, vložek
770.000 SIT, Občina Kozje, Kozje, Kozje
37, vložek 770.000 SIT, Občina Rogatec,
Rogatec, Rogatec, vložek 770.000 SIT, Ja-
dek Nikola, Rogatec, Rogatec 143, vložek
570.000 SIT, Korošec Ivana Matilda, Šmar-
je pri Jelšah, Vošnjakova ulica 2, vložek
390.000 SIT, Jazbec Zdenka, Kozje, Kozje
119, vložek 370.000 SIT, Jakoš Mitja,
Šmarje pri Jelšah, Zelena ulica 6, vložek
1,020.000 SIT, Jakoš Tatjana, Šmarje pri
Jelšah, Zelena ulica 6, vložek 390.000 SIT,
Krumpak Cecilija, Šmarje pri Jelšah, Belo
2, vložek 300.000 SIT, Čretnik Rajko,
Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 10, vložek
780.000 SIT, Ožura Vladimir, Rogaška Sla-
tina, Sotelska cesta 6, vložek 390.000 SIT,
Tašner Ivan, Šmarje pri Jelšah, Ulica v Zadr-
že 11, vložek 830.000 SIT, Rainer Jožef,
Bistrica ob Sotli, Zagaj 39a, vložek 580.000
SIT, Kunst Rihard, Bistrica ob Sotli, Zagaj
3, vložek 360.000 SIT, Sok Božidar, Koz-
je, Kozje 144, vložek 530.000 SIT, Kupec
Štefan, Šmarje pri Jelšah, Tavčarjeva 1, vlo-
žek 1,240.000 SIT, Mazej Ivan, Celje,
Kraigherjeva ulica 24, vložek 210.000 SIT,
Jadek Daniel, Rogatec, Rogatec 143, vlo-
žek 10.000 SIT, Jadek Domagoj, Rogatec,
Rogatec 143, vložek 10.000 SIT, Tašner
Andreja, Šmarje pri Jelšah, Ulica Zadrže
11, vložek 50.000 SIT, Rainer Marjetica,
Bistrica ob Sotli, Zagaj 39a, vložek 50.000
SIT, Rainer Primož, Bistrica ob Sotli, Zagaj
39a, vložek 30.000 SIT, Rainer Gašper,
Bistrica ob Sotli, Zagaj 39a, vložek 10.000
SIT, Rainer Rok, Bistrica ob Sotli, Zagaj
39a, vložek 10.000 SIT, Sok Jasna, Kozje,
Kozje 144, vložek 50.000 SIT, Sok Matej,
Kozje, Kozje 144, vložek 10.000 SIT, Sok
Marko, Kozje, Kozje 144, vložek 10.000
SIT, Sok Marija, Kozje, Kozje 144, vložek
10.000 SIT, Slovenska razvojna družba –
za program notranjega odkupa, Ljubljana,
Dunajska 160, vložek 7,160.000 SIT, vsi
vstopili 15. 1. 1998, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mazej Ivan, razrešen 29. 6. 1989,
zastopnik Ožura Vladimir, razrešen 15. 1.
1998; direktor Kupec Štefan, imenovan
30. 9. 1982, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Jakoš Mitja, Ta-
šner Ivan in Sok Božidar, vstopili 11. 11.
1997.
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Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1998:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0142 Storitve za živinorejo, razen
veterinarskih storitev; 2215 Drugo založniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debe-
lo z živimi živalmi; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8520 Ve-
terinarstvo.

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

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 01456/02000
– 1998/MP z dne 17. 6. 1998 in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah v
sodni register s sklepom Srg 608/98 z dne
21. 9. 1998.

Rg-212321
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03693 z dne 22. 9. 1998 pri
subjektu vpisa POSLOVNA SKUPNOST ZA
VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO Slo-
venije, Celje, d.o.o., sedež: Cankarjeva
1/I, 3000 Celje, pod vložno št.
4/00575/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenikov, po-
večanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be, spremembo dejavnosti, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5114667
Firma: POSLOVNA SKUPNOST ZA

VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO SLO-
VENIJE d.o.o., Celje, Cankarjeva 1/I

Osnovni kapital: 20,492.335,76 SIT
Ustanovitelji: Mercator-Agrokombinat,

Proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., iz-
stop 26. 5. 1994; Ritoznojčan – Sloven-
ska Bistrica, izstop 26. 5. 1994; Kmetij-
ska zadruga Lendava, zadruga z omejeno
odgovornostjo, Lendava, Partizanska ulica
5, vstop 24. 6. 1991, vložek 103.561,37
SIT, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakul-
teta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana,
Jamnikarjeva 101, vstop 24. 6. 1991, vlo-
žek 50.025,03 SIT, Kmetijska zadruga
Ptuj, p.o., Ptuj, Titov trg 12, vstop 24. 6.
1991, vložek 100.050,06 SIT, Trsničar-
ska zadruga TSJ z.o.o., Juršinci, Juršinci
9a, vstop 26. 5. 1994, vložek 63.052 SIT,
Provin vinarstvo d.o.o., Ankaran, Larisova
14, vstop 26. 5. 1994, vložek 71.250 SIT,
Barbara International proizvodnja vin in pro-

daja Ljubljana d.o.o., Ljubljana, Cizejeva
4, vstop 26. 5. 1994, vložek 51.579 SIT,
Kmetijstvo Vipava Agroind Vipava 1894
p.o., Vipava, Vinarska cesta 5, vstop 24. 6.
1991, vložek 1,597.505,96 SIT Hmezad
export-import p.o., Žalec, Vrečarjeva 14,
vstop 24. 6. 1991, vložek 100.050,06
SIT, Vitis kmetijske storitve d.o.o., Vipava,
Budanje 5j, vstop 26. 5. 1994, vložek
62.833 SIT, Mercator-Kmetijska zadruga
Metlika z.o.o., Metlika, Cesta 15. brigade
2, vstop 24. 6. 1991, vložek 945.812,38
SIT, Kmetijska zadruga Šmarje, kmetijstvo,
trgovina in gostinstvo z.o.o., Šmarje pri Jel-
šah, Šmarje pri Jelšah 154, vložek
100.050,06 SIT, Amon, Podjetje za vi-
narstvo in trgovino, d.o.o., Podčetrtek,
Olimje 14, vstop 24. 6. 1991, vložek
110.339,93 SIT, Jeruzalem Ormož, vino-
gradništvo-vinarstvo-sadjarstvo d.o.o., Or-
mož, Ptujska cesta 12, vstop 24. 6. 1991,
vložek 1,291,731,91 SIT, Kmetijska za-
druga Goriška brda, kmetijstvo, klet in tr-
govina, z.o.o., Dobrovo, Zadružna c. 9,
vstop 24. 6. 1991, vložek 1,942.899,06
SIT, Krka zdravilišča, zdraviliške, turistične
in gostinske storitve, d.o.o., Novo mesto,
Germova ulica 5, vstop 24. 6. 1991, vlo-
žek 99.754,32 SIT, Ljutomerčan, kme-
tijstvo in predelava Ljutomer, p.o., Ljuto-
mer, Kidričeva ulica 2, vstop 24. 6. 1991,
vložek 836.945,30 SIT, Splošna kmečka
zadruga Krško, z.o.o., Krško, C. krških
žrtev 30, vstop 26. 5. 1994, vložek
50.000 SIT, Kmetijski kombinat Ptuj p.o.,
Ptuj, Muzejski trg 2, vstop 24. 6. 1991,
vložek 2,996.939,02 SIT, Radgonske Go-
rice Gornja Radgona p.o., G. Radgona,
Jurkovičeva ul. 5-9, vstop 24. 6. 1991,
vložek 546.085,97 SIT, Slovenijavino,
podjetje za proizvodnjo in trgovino z alko-
holnimi pijačami p.o., Ljubljana, Franko-
panska 11, vstop 24. 6. 1991, vložek
2,572.747,88 SIT, Vinag vinarstvo-sad-
jarstvo export-import p.o., Maribor, Trg
svobode 3, vstop 24. 6. 1991, vložek
2,497.176,27 SIT, Podjetje za proizvod-
njo in prodajo vina, Vinakoper, d.o.o., Ko-
per, Šmarska cesta 1, vstop 24. 6. 1991,
vložek 843.359,82 SIT, Kmetijska zadru-
ga Vinakras, kmetijska proizvodnja in pre-
delava z.o.o., Sežana, Sejmiška 1a, vstop
24. 6. 1991, vložek 285.942,04 SIT, Vi-
no Bizeljsko-Brežice p.o., Brežice, Cesta
prvih borcev 5, vstop 24. 6. 1991, vložek
717.097,78 SIT, ABC Pomurka vinograd-
niško gospodarstvo Kapela p.o., Radenci,
Kapelski vrh 5, vstop 24. 6. 1991, vložek
183.776,83 SIT, ERA vino, trgovina z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami
d.o.o., Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki
134, vstop 24. 6. 1991, vložek
1,204.819,09 SIT, Zlati grič, kmetijsko
proizvodno podjetje d.o.o., Slovenske Ko-
njice, Grajska 4, vstop 24. 6. 1991, vlo-
žek 91.906,07 SIT, Srednja kmetijska šo-
la Maribor, Maribor, Vrbanska c. 30, vstop
24. 6. 1991, vložek 66.536,08 SIT, Kme-
tijsko gospodarstvo Rakičan p.o., Murska
Sobota, Rakičan, Lendavska 5, vstop
24. 6. 1991, vložek 100.050,06 SIT, Sad-
jarstvo Lenart, d.o.o., Lenart, Industrijska
ulica 8, vstop 24. 6. 1991, vložek
100.050,06 SIT, Kmetijstvo Vipava pod-
jetje Agrogorica p.o., Šempeter pri Gorici,

Goriške fronte 11, vstop 26. 5. 1994, vlo-
žek 51.272,80 SIT, Veletrgovina Kolonia-
le d.d., Maribor, Tržaška c. 39, vstop
24. 6. 1991, vložek 100.050,06 SIT,
Kmetijski zavod Maribor p.o., Maribor, Vi-
narska ulica 14, vstop 24. 6. 1991, vložek
50.025,03 SIT, Kmetijsko veterinarski za-
vod Nova Gorica p.o., Nova Gorica, Pri
Hrastu 18, vstop 24. 6. 1991, vložek
50.025,03 SIT, Univerza v Mariboru, Viso-
ka kmetijska šola, Maribor, Vrbanska 30,
vstop 24. 6. 1991, vložek 50.025,03 SIT
Kmetijski inštitut Slovenije p.o., Ljubljana,
Hacquetova 2, vstop 24. 6. 1991, vložek
50.025,03 SIT, Srednješolski center Ptuj
p.o., Ptuj, Volkmerjeva 19, vstop 24. 6.
1991, vložek 50.025,03 SIT, Inštitut za
hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Žalec,
Žalskega tabora 2, vstop 24. 6. 1991, vlo-
žek 50.025,03 SIT, Zveza zadrug z.o.o.,
Maribor, Partizanska cesta 12/II, vstop
24. 6. 1991, vložek 124.718,31 SIT, Ču-
rin Stanko (skupni poslovni delež) Kog,
Kog 15, vstop 26. 5. 1994, vložek 70.000
SIT, Praprotnik Stanislav (skupni poslovni
delež), Kog, Kog 14, vstop 26. 5. 1994,
vložek 70.000 SIT, Društvo vinogradnikov
Jeruzalem, Ivankovci, Mihalovci 45, vstop
26. 5. 1994, vložek 62.218 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in
sadjarstvo; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvod-
nja drugih nežganih fermentiranih pijač;
2213 Izdajanje revij in periodike; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 7230 Obdela-
va podatkov; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

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

Rg-212325
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00470 z dne 30. 9. 1998 pri
subjektu vpisa HMEZAD BANKA d.d., Ža-
lec, Bančna skupina Banka Celje, se-
dež: Hmeljarska 3, 3310 Žalec, pod vlož-
no št. 1/00547/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev pri prevzeti banki s
temile podatki:

Matična št.: 5625424
Pripojitev k Banki Celje d.d., na podlagi

pripojitvene pogodbe z dne 14. 5. 1998.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register
po sedežu prevzemne družbe.

Rg-212326
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00471 z dne 30. 9. 1998 pri
subjektu vpisa BANKA CELJE d.d., Banč-
na skupina Banke Celje, sedež: Vodni-
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kova 2, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00493/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev pri prevzemni banki s te-
mile podatki:

Matična št.: 5026121
Pripojitev Hmezad banke d.d., Žalec

(reg. vl. 1/547/00) na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 14. 5. 1998.

Rg-212328
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00561 z dne 28. 9. 1998 pri
subjektu vpisa KORVIN Inženiring, pro-
izvodnja, trgovina, d.o.o., Gorica 6a, Go-
rica pri Slivnici, sedež: Gorica 6a, 3263
Gorica pri Slivnici, pod vložno št.
1/06267/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5844657
Ustanovitelj: Kraner Marjan, izstop 19. 5.

1997; Plausteiner Stanislav, Celje, Kraig-
herjeva 6, vstop 1. 7. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-212330
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00632 z dne 28. 9. 1998 pri
subjektu vpisa SPITT podjetje za storitve,
proizvodnjo, inženiring, trgovino in turi-
zem d.o.o., sedež: Cesta na Roglo 11d,
3214 Zreče, pod vložno št. 1/03950/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter spremembo akta o ustanovitvi z dne
4. 6. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5615402
Sedež: 3214 Zreče, PTC Posl. trg.

center Tržnica
Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1998:

1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 2030 Stavbno mizarstvo; 4020 Oskr-
ba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode;
4100 Zbiranje, čiščenjein distribucija vo-
de; 4521 Splošna gradbena dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključ na gradbena dela;
5170 Druga trgovina na debelo; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6023 Drug kopenski Potniški pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim Posredniš-
tvom; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava
podatkov; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistič no načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 90001 Zbiranje in odvoz od-

padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje či-
stilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.

Rg-212334
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00690 z dne 30. 9. 1998 pri
subjektu vpisa RAZVOJNI CENTER
ORODJARSTVA SLOVENIJE (v anglešči-
ni: Slovenian Tool and Die Development
Center) sedež: Slomškov trg 11, 3000
Celje, pod vložno št. 1/06354/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5865018
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kuzman dr. Karl, Ljubljana-Šmart-
no, Ul. M. Tomšiča 9, razrešen 18. 5. 1997
kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-212335
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00958 z dne 30. 9. 1998 pri
subjektu vpisa MAAT TRADE – VRUNČ IN
VRUNČ družba za storitve in trgovino,
d.n.o., Celje, Prisojna ulica 2, sedež: Pri-
sojna ulica 2, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06511/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe z dne 25. 8. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5886791
Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1998:

3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električ nih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električ nih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih 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, preizkuš evalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optič nih instrumentov in foto-
grafske opreme; 9133 Dejavnost drugih or-
ganizacij, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-212337
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00973 z dne 30. 9. 1998 pri
subjektu vpisa TEKAVEC podjetje za in-
ženiring in consulting, d.o.o., Velenje,

Cesta I/5, sedež: Cesta I/5, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/02013/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme, spremembo de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi z dne 28. 8. 1997 s temile po-
datki:

Matična št.: 5404649
Firma: TEKAVEC podjetje za inženi-

ring in consulting, d.o.o.
Skrajšana firma: TEKAVEC, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1998:

22220 Drugo tiskarstvo; 24130 Proizvod-
nja drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
24140 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 24160 Proizvodnja plastičnih
mas v primarnih obliki; 24200 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemič nih
izdelkov; 24300 Proizvodnja kritnih barv,
lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 24510 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 24660 Proizvodnja drugih kemič
nih izdelkov, d.n.; 25230 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 26820 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 29240 Proizvodnja drugih naprav za
sploš no rabo, d.n.; 29560 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 37200
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45410 Fasaderska in
štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 45450 Druga zaključ na grad-
bena dela; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
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; 52440 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55210 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 55220 Storitve
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kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistič no načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 74.120 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-212339
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00486 z dne 22. 9. 1998 pri
subjektu vpisa LEMIT, podjetje za pro-
izvodnjo, organizacijo in trgovino d.o.o.,
Šmarjeta 16, Rimske Toplice, sedež:
Šmarjeta 16, 3272 Rimske Toplice, pod
vložno št. 1/01069/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in se-
deža, spremembo pri zastopniku, spremem-
bo družbene pogodbe z dne 28. 4. 1998 in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5470412
Firma: LEMIT INTERNATIONAL pod-

jetje za proizvodnjo, organizacijo in tr-
govino, d.o.o.

Skrajšana firma: LEMIT INTERNA-
TIONAL, d.o.o.

Sedež: 3272 Rimske Toplice, Šmar-
jeta 16a

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnica Kustura Bojana, Rimske To-
plice, Šmarjeta 16, razrešena 9. 4. 1997
kot namestnica direktorja in imenovana za
direktorja,  ki  zastopa  družbo  brez  ome-
jitev.

Dejavnsot, vpisana dne 22. 9. 1998:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2753 Litje lahkih
kovin; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in rač unalniš ko opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-

lava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 7260 Druge rač unalniš
ke dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.14 družba oprav-
lja vse, razen arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

KOPER

Rg-211817
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00254 z
dne 28. 10. 1998 pri subjektu vpisa KARS,
Projektiranje-inženiring, d.o.o., sedež:
Partizanska cesta 28, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/00794/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, deležev in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5090741
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, in Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, iz-
stopila 25. 8. 1997; Slovenska razvojna
družba, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vloži-
la 2,762.000 SIT, Čebulec Joško, Sežana,
Pod Sedovnikom 23, vložil 575.000 SIT,
Grmek Ines, Sežana, Dane 33a, vložila
597.000 SIT, Dobec Milena, Sežana, Dane
61, vložila 537.000 SIT, Muratović Suada,
Sežana, Partizanska 68, vložila 622.000
SIT, Svetina Mercina Magda, Sežana, Kidri-
čeva 3, vložila 869.000 SIT, Valič Neven-
ka, Sežana, Cesta na Lenivec 20, vložila
993.000 SIT, Ukmar Sergej, Sežana, Pod
Sedovnikom 1, vložil 1,180.000 SIT, Mura-
tovič Ljubica, Divača, Bogomirja Magajna
3, vložila 637.000 SIT, Dekleva Vladimira,
Sežana, Plešivica 15, vložila 777.000 SIT,
Dekleva Marko, Sežana, Plešivica 15, vložil
1,095.000 SIT, Abram Lidija, Sežana, Ce-
sta na Lenivec 14, vložila 687.000 SIT, Re-
bec Jana, Sežana, Štorje 1, vložila 530.000
SIT, Filipčič Robert, Sežana, Ivana Rozma-
na 7, vložil 623.000 SIT, Orel Marjan, Du-
tovlje, Tomaj 112, vložil 992.000 SIT, Šva-
gelj Peter, Komen 112, vložil 685.000 SIT,
Ražem Benjamin, Sežana, Brestovica pri
Povirju 12a, vložil 399.000 SIT, Marušič
Anita Valeri, Sežana, Partizanska 68, vložila
679.000 SIT, Vatovec Egon, Sežana, Stjen-
kova 14, vložil 972.000 SIT, Blaževič Ivo,
Sežana, Vojkova 8, vložil 910.000 SIT, Go-
jak Jože, Sežana, Nika Šturma 10, vložil
607.000 SIT, Jazbec Vinko, Komen, Sveto
23a, vložil 622.000 SIT, Gustinčič Boris,
Sežana, I. tankovske brigade 3, vložil
763.000 SIT, Guštin Branka, Sežana, Preg-
ljeva 1, vložila 583.000 SIT, Jež Danilo,
Sežana, Pod Taborom 1, vložil 881.000
SIT, Volk Leonida, Vremski Britof 15a, vloži-
la 553.000 SIT, Kovač Drago, Sežana, Li-
piška 34, vložil 604.000 SIT, in Gregel Du-

šica, Postojna, Jurčičeva 2, vložila 506.000
SIT, ki so vstopili 28. 9. 1994, ter EQUI-
NOX Holdings, d.d., Ljubljana, Gradnikove
brigade št. 11, in MEDVEŠEK PUŠNIK,
Borzno posredniška hiša, d.d., Ljubljana,
Gradnikove brigade št. 11, ki sta vstopila
25. 8. 1997 in vložila po 8,526.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Člana nadzornega sveta: Sajič Žarko in
Kobal Ana, izstopila 5. 11. 1997; Prinčič
Vojko in Mljač Vladimir, vstopila 5. 11.
1997.

Rg-211821
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00917 z
dne 23. 10. 1998 pri subjektu vpisa REJA
TRANSPORT, Transport, trgovina, turi-
zem, d.o.o., sedež: Ob vratih 10, 6310
Izola, pod vložno št. 1/04492/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5812062
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1998:

50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.12:
izvzeta je revizijska dejavnost.

Rg-211822
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00914 z
dne 23. 10. 1998 pri subjektu vpisa LCI,
Laserski center Izola, d.o.o., sedež: Tr-
govska ulica 4, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/03667/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža
ter postavitev prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5696372
Firma: LCI, Laserski center Izola,

d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Polje 9b
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

prokurist Jereb Vincenc, Izola, Pod vino-
gradi 1, Jagodje, imenovan 22. 5. 1998.

Rg-211823
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00188 z
dne 23. 10. 1998 pri subjektu vpisa HUS-
QVARNA FOREST & GARDEN, d.o.o., Ko-
per, proizvodnja in trgovina z žagami in
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motorji, sedež: Vanganelska 5, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/04688/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov in vložkov s
temile podatki:

Matična št.: 5831431
Osnovni kapital: 272,140.425 SIT
Ustanovitelja: ELECTROLUX ZANUSSI

S.p.A., Pordenone, Italija, Via Giardini
Cattaneo 3, vstop 14. 7. 1994, vložek
47,264.380 SIT, in AB ELECTROLUX, Lilla
Essingen, Stockholm, Luxbacken 1, vstop
23. 2. 1996, vložek 224,876.045 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-211826
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01198 z
dne 22. 10. 1998 pri subjektu vpisa MAR-
KETING GALEB, d.o.o., Podjetje za trgo-
vino, svetovanje in marketing, Izola, Po-
lje 5i, sedež: Polje 5i, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/00783/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5300517
Ustanovitelji: Jovanović Marjan, Izola,

Cankarjev drevored 4, vložil 4,639.749 SIT,
Orel Viljem, Koper, Beblerjeva 5, vložil
4,727.862 SIT, in Pukl Franc, Izola, Ferda
Bidovca 7, vložil 3,456.911 SIT – vstopili
7. 11. 1989, odgovornost: ne odgovarjajo;
MARKETING GALEB, d.o.o., Podjetje za
trgovino, svetovanje in marketing, Izola, Po-
lje 5i, izstopil 19. 12. 1996.

Rg-211827
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00852 z
dne 22. 10. 1998 pri subjektu vpisa KOMU-
NALA KOPER, d.o.o. – s.r.l. Koper – Ca-
podistria, javno podjetje za komunalne
dejavnosti – azienda pubblica per le at-
tivita comunali, sedež: Ulica 15. maja št.
4, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00062/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5072255
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Štoviček Svatopluk, razrešen 11. 5.
1998; direktor Ferček Slavko, Koper, Ce-
sta na Markovec 65, imenovan 15. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev, razen
pri sklepanju poslov, ki jih lahko sklene le s
predhodnim soglasjem pristojnega organa
in ki se nanašajo na: pravni promet z nepre-
mičninami, ki so bile na javno podjetje pre-
nešene kot osnovni vložek; izdajanje vred-
nostnih papirjev; zadolževanje, ki presega
10% osnovnega kapitala podjetja.

Rg-211828
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00882 z
dne 22. 10. 1998 pri subjektu vpisa CEM-
BOS – Podjetje za trgovino in turizem,
d.o.o., Koper, sedež: Vanganelska cesta
39, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00944/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5351138
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Olenik Alda, razrešena 5. 1. 1998;

direktor Olenik Ecio, Koper, Kampel 64,
imenovan 5. 1. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-211830
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00596 z
dne 22. 10. 1998 pri subjektu vpisa PILO-
TI KOPER – pomorska pilotaža, d.o.o.,
Koper, KOPER PILOTS – sea pilotage,
Ltd., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje
38, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01440/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5891604
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnika Poje Dimitrije, Koper, Kovačičeva
3, ki od 25. 3. 1998 kot pomočnik direk-
torja zastopa družbo brez omejitev, in Ko-
beja Valter, Koper, Kvedrova 7, imenovan
25. 3. 1998, ki kot pomočnik direktorja za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-211835
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00740 z
dne 22. 10. 1998 pri subjektu vpisa ELE-
KTROINVEST, d.o.o., proizvodnja in
montaža električne opreme, Koper,
sedež: Ankaranska cesta številka 7,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05029/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in vložkov s temile
podatki:

Matična št.: 5909660
Ustanovitelji: Krmac Dino, Izola, Ketteje-

va 2, vstop 30. 5. 1995, vložek 600.000
SIT, TELMONT, d.o.o., Koper, Kampel 12,
vstop 30. 5. 1995, vložek 60.000 SIT, in
ROKAVA, d.o.o., Marezige, Babiči 42e, vs-
top 13. 2. 1998, vložek 390.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-211838
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01163 z
dne 22. 10. 1998 pri subjektu vpisa DEKA,
d.o.o., trgovina in turizem, Koper, sedež:
Kampel 5e, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02841/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5579066
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Cepak Janko, ki od 1. 7. 1998 za-
stopa družbo brez omejitev, in prokurist Ce-
pak Viljem, imenovan 1. 7. 1998, oba iz
Kopra, Kampel 5e.

Rg-211840
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00712 z
dne 20. 10. 1998 pri subjektu vpisa LUKIN,
trgovina, izvoz-uvoz, Izola, d.o.o., sedež:
Malija 39, 6310 Izola, pod vložno št.
1/03552/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova družbenika in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5723418
Ustanovitelj: Lukin Mladen, Izola, Malija

39, vstop 20. 9. 1992, vložek 2,414.995
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lukin Mladen, imenovan 20. 9.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-211841
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00476 z
dne 20. 10. 1998 pri subjektu vpisa SIC
INVEST, družba za investicijska vlaga-
nja in upravljanje s kapitalom, d.o.o.,
Gregorčičev drevored 7, Postojna, se-
dež: Gregorčičev drevored 7, 6230 Po-
stojna, pod vložno št. 1/03951/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5736846
Ustanovitelj: Hranilnokreditna služba So-

ča Nova Gorica, izstop 2. 3. 1998; GEBI,
d.o.o., specializirano investicijsko podjetje
za poslovanje pod pogoji zastavljalnice,
Ljubljana, Tavčarjeva 6, vstop 2. 3. 1998,
vložek 2,200.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-211842
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00913 z
dne 20. 10. 1998 pri subjektu vpisa AVTO
JEREB, prodaja in servisiranje vozil,
d.o.o., sedež: Polje 21, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/05055/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5933781
Sedež: 6310 Izola, Polje 9b.

Rg-212002
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00814 z
dne 3. 11. 1998 pri subjektu vpisa STAN-
INVEST POSTOJNA, Podjetje za stano-
vanjsko gospodarstvo in gradbeni inže-
niring, d.o.o., Postojna, Ljubljanska 5a,
sedež: Ljubljanska 5a, 6230 Postojna,
pod vložno št. 1/00384/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, dejavnosti in zastopnika
ter novo družbeno pogodbo s temile
podatki:

Matična št.: 5144914
Firma: STANINVEST, Podjetje za sta-

novanjsko gospodarstvo in gradbeni in-
ženiring, d.o.o., Postojna

Skrajšana firma: STANINVEST, d.o.o.,
Postojna

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dol-
gan Nedeljko, razrešen 31. 3. 1998; direk-
tor Raztresen Silvester, Ljubljana, Zvezda
3, imenovan 31. 3. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 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; 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; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
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v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7470 Čiščenje stavb.

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

Nova družbena pgodba z dne 31. 3.
1998.

Rg-212004
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01643 z
dne 3. 11. 1998 pri subjektu vpisa EURO
LOGISTIK TEKNIK UNION, manage-
ment, razvoj in svetovanje, d.o.o., se-
dež: Pristaniška 8, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/05416/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1124285
Sedež:  6000  Koper,  Ferrarska  uli-

ca 10.

Rg-212005
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01089 z
dne 3. 11. 1998 pri subjektu vpisa EPOCA
– Trgovinsko podjetje, d.o.o., Koper, se-
dež: Rozmanova 22, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01487/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov in vložkov, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo in či-
stopis družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5408245
Osnovni kapital: 10,200.000 SIT
Ustanovitelji: Čehovin Anton, izstopil

23. 6. 1998; Čehovin Iztok, Šmarje 152a,
in Čehovin Roman, Koper, Rozmanova 22,
vstopila 18. 6. 1990, vložila po 4,250.000
SIT, ter Čehovin Sandra, Koper, Rozma-
nova 22, vstopila 23. 6. 1998, vložila
1,700.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s

kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
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; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 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; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
izvzete revizijske dejavnosti.

Čistopis družbene pogodbe z dne 23. 6.
1998.

Rg-212006
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01166 z
dne 3. 11. 1998 pri subjektu vpisa GLO-
BUS FILM, KOPER-CAPODISTRIA, p.o.,
Podjetje za kinematografijo video, prire-
ditve in reklamo, sedež: Trubarjeva 1,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00289/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5053145
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Skok Radovan, razrešen 29. 8.
1996; direktor Guralj Milorad, Koper, Str-
ma pot 4a, imenovan 29. 8. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 1998: 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71402 Dejavnost

videotek; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost.

Rg-212007
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01141 z
dne 3. 11. 1998 pri subjektu vpisa IN-
TERAUTO, prodaja vozil, d.o.o., Koper,
sedež: Vojkovo nabrežje 32, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02215/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5498309
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Topolšek Viktor, razrešen 30. 6.
1998; direktor Tomišič Marjan, Koper, Iz-
letniška 62, imenovan 1. 7. 1998, zastopa
družbo z omejitvijo, da brez soglasja usta-
novitelja ne sme sklepati poslov ali spreje-
mati odločitev, ki se nanašajo na: pridobi-
vanje, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin ali drugih sredstev, če to ni že izrecno
opredeljeno v letnem planu; izvajanje inve-
sticijskih del ali najemanje ali dajanje krat-
koročnih ali dolgoročnih kreditov ter po-
sojil ali poroštev, ki presegajo osnovni ka-
pital družbe; zalaganje finančnih sredstev
družbe.

Rg-212010
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01428 z
dne 5. 11. 1998 pri subjektu vpisa ADUT –
Tehnološki inženiring, d.o.o., Koper, se-
dež: Glagoljaška 1a, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01967/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop družbenika in
spremembo osnovnih vložkov družbenikov
s temile podatki:

Matična št.: 5483263
Ustanovitelja: Skubin Milan, Koper, Gla-

goljaška ulica 1a, in Kocjančič Darko, Ko-
per, Cesta 2. oktober 22, Prade, vstopila
12. 12. 1990, vložila po 774.750 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata; Škrgat Rado, iz-
stopil 17. 9. 1998.

Rg-212011
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01506 z
dne 5. 11. 1998 pri subjektu vpisa OX,
d.o.o., trgovina in posredovanje, d.o.o.,
Koper, sedež: Kidričeva 6, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/05355/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1227718
Sedež: 6000 Koper, Kidričeva 10.

Rg-212012
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01147 z
dne 12. 11. 1998 pri subjektu vpisa TRIN-
GRAD, d.o.o., inženiring, projektiranje in
izvedba, Koper, sedež: Vojkovo nabrež-
je 10, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04055/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, vstop družbenika in novega zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5875455
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Lazar Miroslav, Koper, Ko-

vačičeva 22, in Žitko Darko, Koper, Kozlo-
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vičeva 29, vstopila 29. 12. 1992, Nučič
Janez, Portorož, Sončna pot 30, vstopil
16. 11. 1994, in Frank Stojan, Izola, Ba-
zoviška ulica 11, vstopil 3. 6. 1998 – vlo-
žili po 525.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Frank Stojan, imenovan 3. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-212013
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01463 z
dne 12. 11. 1998 pri subjektu vpisa DEL-
FIN, Hotel Zveze društev upokojencev
Slovenije, d.o.o. Izola, Albergo della As-
sociazione delle Societa dei pensionati
di Slovenia, s.r.l., Isola, sedež: Tomaži-
čeva ulica 10, 6310 Izola, pod vložno št.
1/00559/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5090385
Član nadzornega sveta: Erjavec Janez,

razrešen 30. 6. 1998; Lojen Jožko, imeno-
van 1. 7. 1998.

Rg-212014
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01140 z
dne 12. 11. 1998 pri subjektu vpisa VI-
SOKA ŠOLA ZA MANAGEMENT V KO-
PRU, ISTITUTO DI STUDI UNIVERSITARI
DI MANAGEMENT A CAPODISTRIA, se-
dež: Cankarjeva 5, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/05150/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5935261
Dejavnost, izbrisana 12. 11. 1998:

8030 Višješolsko in visokošolsko izobraže-
vanje.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 52471 Dejavnost knjigarn; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
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; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80301 Višješolsko izobraže-
vanje; 80302 Visoko strokovno izobraževa-
nje; 80303 Univerzitetno izobraževanje;
9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 92511
Dejavnost knjižnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-212449
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00923 z
dne 10. 11. 1998 pri subjektu vpisa

KRAS, mesnopredelovalna industrija,
d.d., sedež: Mirka Pirca 4, 6210 Seža-
na, pod vložno št. 1/00620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5244005
Člani nadzornega sveta: Novič Majda,

predsednica, Kocjan Vlasta in Furlan Patri-
cija, namestnica predsednice, izstopile
30. 6. 1997; Požar Miroslav, predsednik,
vstopil 30. 6. 1997, Rapotec Bruno izstopil
in vstopil kot namestnik 30. 6. 1997, ter
Bajec Mario in Škrk Vojan, vstopila 30. 6.
1997.

Sprememba statuta (prečiščeno besedi-
lo) z dne 30. 6. 1997.

Rg-212450
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00747 z
dne 2. 11. 1998 pri subjektu vpisa Komu-
nalno stanovanjsko podjetje, d.d., sedež:
Partizanska cesta 2, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/00325/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti,
spremembo članov nadzornega sveta in
predložitev statuta s temile podatki:

Matična št.: 5073260
Firma: Komunalno stanovanjsko pod-

jetje, d.d.
Člani nadzornega sveta: Vrabec Majda,

Škrlj Zdenko in Mohorčič Marjan, izstopili
14. 5. 1997; Grum Franci, Lozej Irena in
Pirkovič Andrej, vstopili 14. 5. 1997, Str-
nad Jože in Zlobec Dušan, izstopili in po-
novno vstopili 14. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1998: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Statut (prečiščeno besedilo) z dne 14. 5.
1997.

Rg-212452
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00020 z
dne 4. 11. 1998 pri subjektu vpisa INKA,
družba za investicije in financiranje,
d.d., sedež: Predloka 25, 6275 Črni Kal,
pod vložno št. 1/04260/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje v
d.o.o.: spremembo firme in skrajšane fir-
me, zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic, spremembo družbenikov, de-
ležev, tipa zastopnika in pooblastil s temile
podatki:

Matična št.: 5770424
Firma: INKA, družba za investicije in

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

govornostjo
Osnovni kapital: 114,760.000 SIT
Ustanovitelji: Cergol Tanja in Gregorčič

Alojz, izstopila 19. 12. 1997; Jereb Vin-
cenc, Izola, Pod vinogradi 1, vložil
38,310.000 SIT, in Tisnikar Viljem, Izola,
Ferda Bidovca 8, vložil 38,240.000 SIT,
izstopila iz d.d. in vstopila v d.o.o. 19. 12.
1997, ter Strohsack Mitja, Rakek, Cesta
pod tičnico 15, vložil 38, 210.000 SIT, vsto-
pil 19. 12. 1997 – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: čla-
nica uprave Cergol Tanja, razrešena 19. 12.

1997; Tisnikar Viljem, razrešen 19. 12.
1997 kot predsednik uprave in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Vpiše se sklep skupščine z dne 19. 12.
1997 o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic za 172,500.000 SIT.

Pod opr. št. Srg 20/98 z dne 4. 11.
1998 se vpiše preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o. na podlagi družbene pogodbe z dne
19. 12. 1997.

Rg-212455
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00342 z
dne 10. 11. 1998 pri subjektu vpisa ADRIA-
COMMERCE, financiranje, ustanavljanje
in upravljanje podjetij, d.d., Koper, se-
dež: JLA 8, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02222/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5003873
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ži-

vec Dimitrij, Portorož, Sončna pot 41, raz-
rešen 5. 2. 1998 kot namestnik predsed-
nika začasne uprave in imenovan za pred-
sednika začasne uprave, ki zastopa druž-
bo z omejitvijo, da za razpolaganje s
sredstvi nad 5,000.000 SIT potrebuje
večinsko soglasje članov začasne uprave,
in Šale Viljem, Ankaran, Bevkova 42,
razrešen 5. 2. 1998 kot predsednik
začasne uprave in imenovan za namest-
nika predsednika začasne uprave, ki
zastopa družbo z omejitvijo, da za razpola-
ganje s sredstvi nad 5,000.000 SIT potre-
buje večinsko soglasje članov začasne
uprave.

Rg-212456
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00600 z
dne 26. 10. 1998 pri subjektu vpisa IN-
VESTBIRO KOPER, podjetje za inženi-
ring, projektiranje, urbanizem in geode-
zijo, d.d., INVESTBIRO KOPER-CAPO-
DISTTRIA, impresa di engineer., proget-
taz., urbanist. e geodesia, s.p.a., sedež:
Trg Brolo 12, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00205/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5066026
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

Karo Bredi in Taučar Igorju, ki sta bila razre-
šena 13. 3. 1998.

Rg-212457
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00785 z
dne 20. 11. 1998 pri subjektu vpisa KOM-
PAS POSTOJNA, Turistično podjetje,
d.d., Postojna, Titov trg 2a, sedež: Titov
trg 2a, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/02620/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5541956
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Miklavčič Ernesta, razrešena
30. 4. 1998; zastopnica Huskič Branka,
Postojna, Pivška 6, imenovana 1. 5. 1998,
kot vršilka dolžnosti direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev.
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Rg-212458
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00957 z
dne 4. 11. 1998 pri subjektu vpisa MO-
DRA LINIJA, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Koper, v angleščini: MODRA
LINIJA, Entrusted investment fund, Ltd.,
Koper, sedež: Pristaniška 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/04873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega (odobrenega) kapitala in spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5853249
Osnovni kapital: 3.273,034.000 SIT
Sprememba statuta (čistopis) z dne

25. 5. 1998.

Rg-212460
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01199 z
dne 6. 11. 1998 pri subjektu vpisa
PRESKRBA, trgovina na debelo in drob-
no, p.o., Sežana, Partizanska 71, sedež:
Partizanska 71, 6210 Sežana, pod vlož-
no št. 1/00633/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje v
d.d.: spremembo firme in skrajšane firme,
ustanovitelje in osnovni kapital, uskladitev
dejavnosti, začasnega zastopnika in zača-
sni nadzorni svet ter statut s temile podatki:

Matična št.: 5274435
Firma: PRESKRBA, trgovina na debe-

lo in drobno, d.d.
Skrajšana firma: PRESKRBA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 503,961.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 160, upravičenci interne raz-
delitve in upravičenci notranjega odkupa,
vstopili 8. 6. 1998, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hro-
bat Boris, Kozina, Obrtniška 20, ki od 29. 7.
1997 kot začasni direktor zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Buda Pavel,
Žvokelj Ladislav in Pipan Zdravko, vstopili
9. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1998: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-

sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z ž iti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svež im sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,

mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi ž ivalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, biž uterijo; 52486 Trgovina
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 stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska



Stran 2298 / Št. 34-35 / 13. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

dejavnost; 7482 Pakiranje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov.

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

Statut z dne 8. 6. 1998.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 01494/01030-1998/GV z dne
31. 7. 1998.

Rg-212461
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01246 z
dne 20. 11. 1998 pri subjektu vpisa Gozd-
no gospodarstvo Postojna, d.d., sedež:
Vojkova ul 9, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/00419/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča dopolnitev dejavnosti, zapisnik
3. skupščine z dne 21. 8. 1998 in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5146623
Dejavnost, vpisana 20. 11. 1998: 2020

Proizvodnja furnirja, vezanega in slojaste-
ga lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2111 Proizvod-
nja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja ta-
pet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba statuta (prečiščeno besedi-
lo) z dne 21. 8. 1998.

Rg-212463
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01476 z
dne 28. 10. 1998 pri subjektu vpisa INKA
LEASING, d.d., podjetje za financiranje,
sedež: Tomšičeva ulica 2, 6000 Koper,

pod vložno št. 1/05011/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o povečanju os-
novnega kapitala in spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5914574
Pod opr. št. Srg 1476/98 z dne 28. 10.

1998 se vpiše sklep skupščine z dne 24. 9.
1998, da se osnovni kapital z vložki poveča
na znesek 676,550.000 SIT.

Sprememba statuta (čistopis) z dne
24. 9. 1998.

Rg-212464
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01497 z
dne 29. 10. 1998 pri subjektu vpisa
Hotelsko turistično podjetje Simonov
zaliv, d.d., Izola, sedež: Morova 6a,
6310 Izola, pod vložno št. 1/00624/00
vpisalo v sodni register tega sodišča last-
ninsko preoblikovanje: spremembo osnov-
nega kapitala, ustanovitelje, uskladitev de-
javnosti, spremembo zastopnika in člane
začasnega nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5143799
Osnovni kapital: 400,818.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, d.d., Ljubljana, Dunajska 56, Sloven-
ski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Du-
najska 22, udeleženci notranjega odkupa in
upravičenci interene razdelitve, ki so vstopi-
li 30. 3. 1998, ter lastniki delnic v zasebni
lastnini po preoblikovanju družbe z dne
21. 6. 1991, ki so vstopili 21. 6. 1991,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Re-
ner Ivan, Izola, Osojna pot 6, ki od 7. 4.
1998 kot začasni direktor zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bembič Mari-
no, Kocjančič Dean in Kočevar Ondina-Edi-
na, vstopili 30. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 29. 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; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,

pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z ž iti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svež im
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-
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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 ž ivalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, biž uterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92712 Dejavnost igral-
nic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salo-

nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnic; pri dejavnosti 74.12 je iz-
vzeta revizijska dejavnost; pri dejavnosti
92.712 – Dejavnost igralnic opravlja druž-
ba dejavnost: samo igralni avtomati zunaj
igralnic.

Statut z dne 30. 3. 1998.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 01477/01357-1998/SD z dne
29. 8. 1998.

Rg-212465
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01550 z
dne 20. 11. 1998 pod št. vložka
1/05537/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1337831
Firma: LUSTRUM – nepremičnine,

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

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska 28
Osnovni kapital: 3,115.000 SIT
Ustanovitelja: Gojak Jožef, vložil

380.000 SIT, in Gojak Danica, vložila
2,735.000 SIT, oba iz Sežane, Ulica Nika
Šturma 10, vstopila 7. 10. 1998, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gojak Jožef, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Gojak Danica, ime-
novana 7. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1998: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032

Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pod opr. št. Srg 1550/98 z dne 20. 11.
1998 se vpiše preoblikovanje samostojnih
podjetnikov: Gojak Jože, s.p., Sežana, in
Gojak Danica, s.p., Sežana, v d.o.o. na pod-
lagi družbene pogodbe z dne 7. 10. 1998.

Rg-212467
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01676 z
dne 4. 11. 1998 pri subjektu vpisa CEN-
TRUM, organizacija transporta, prevoz
in špedicija, d.o.o., Vilharjeva 12, Po-
stojna, sedež: Vilharjeva 12, 6230 Po-
stojna, pod vložno št. 1/00875/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža in družbeni-
ka, uskladitev dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5321972
Firma: CENTRUM, organizacija trans-

porta, prevoz in špedicija, d.o.o.
Skrajšana firma: CENTRUM, d.o.o.
Sedež: 6230 Postojna, Tržaška ce-

sta 24
Ustanovitelja: Vouk Vanda, izstop 11. 5.

1996; Vovk Bojan, Postojna, Franca Smr-
duja 9, vstop 11. 5. 1996, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vovk Vanda, razrešena 11. 5.
1996; direktor Vovk Bojan, imenovan 11. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1998: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2612 Oblikovanje in obdelava ravne-
ga stekla; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2852 Splošna mehanična de-
la; 4531 Električne inštalacije; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
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prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-213074
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01796 z
dne 30. 11. 1998 pri subjektu vpisa PO-
MORSKA DRUŽBA, upravljanje holding
družb, d.d., Portorož, sedež: Obala 55,
6320 Portorož, pod vložno št.
1/05110/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala z vložki s temile podatki:

Matična št.: 5939836
Pod opr. št. Srg 1796/98 z dne 30. 11.

1998 se vpišeta ugotovitveni sklep
skupščine z dne 13. 11. 1998, da pove-
čanje osnovnega kapitala za znesek
70,000.000 SIT s stvarnim vložkom ni bilo
izvedeno, in sklep skupščine z dne 13. 11.
1998, da se osnovni kapital poveča za zne-
sek 52,064.000 SIT.

Rg-213082
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01933 z
dne 18. 12. 1998 pri subjektu vpisa PO-
MORSKA DRUŽBA, upravljanje holding
družb, d.d., Portorož, sedež: Obala 55,
6320 Portorož, pod vložno št.
1/05110/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča povečanje osnovnega kapitala z
vložki in spremembo podatkov pri družbeni-
kih s temile podatki:

Matična št.: 5939836
Osnovni kapital: 55,064.000 SIT
Ustanovitelja: Sindikat delavcev v po-

morstvu Slovenije – Kopno Portorož, Porto-
rož, Obala 55, in Sindikat podjetja Splošna
plovba, d.o.o., Portorož, Obala 55, vstopila
20. 2. 1996, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

KRANJ

Rg-201906
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01753 z dne 21. 1. 1998 pri
subjektu vpisa AGROPROMET, trgovsko
in storitveno podjetje Cerklje, d.o.o.,
Obj. 595-94, sedež: Ulica 4. oktobra 10,
4207 Cerklje, pod vložno št. 1/01757/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5433550
Firma: AGROPROMET, trgovsko in sto-

ritveno podjetje Cerklje, d.o.o.
Sedež: 4207 Cerklje, Ulica 4. okto-

bra 10
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1998: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na

debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 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
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
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mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje.

Rg-203797
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01118 z dne 11. 3. 1998 pri
subjektu vpisa Embalažno grafični servis,
d.o.o., Škofja Loka, sedež: Trata 21,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/01359/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, povečanje osnovnega kapitala in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5401518
Firma: GES DERLINK, embalažno gra-

fični servis, d.o.o.
Skrajšana firma: GES DERLINK, d.o.o.
Osnovni kapital: 10,563.333 SIT
Ustanovitelj: Derlink Bogomir, Škofja Lo-

ka, Trata 21, vstop 28. 3. 1990, vložek
10,563.333 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1998: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi

izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 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.; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje.

Rg-203847
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00285 z dne 3. 3. 1998 pod št.
vložka 1/00700/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Firma:  KIP  TRADE,  d.o.o.,  podjetje
za  trgovino,  proizvodnjo  in  storitve,
DEALER, FASHION JEANS STORE

Skrajšana firma: KIP TRADE, d.o.o.,
DEALER, FASHION JEANS STORE

Sedež: 6000 Koper, Mladinska ul. 1
Ustanovitelj: KIP TRADE, d.o.o., podjet-

je za trgovino, proizvodnjo in storitve, Škof-
ja Loka, Virmaše 100, vstop 1. 12. 1995,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-
renta Kreačič Darja, Škofja Loka, Virmaše
100, imenovana 1. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1998: 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.

Rg-205343
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01492 z dne 14. 4. 1998 pri
subjektu vpisa SIKO – ŽELEZARNA
JESENICE, podjetje za razvoj in pro-
izvodnjo materialov za varjenje, d.o.o.,
sedež: C. železarjev 8, 4270 Jesenice,
pod vložno št. 1/04168/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev pri prevzeti
družbi k Slovenskim železarnam, Železarna
Jesenice – FIPROM, d.o.o., Jesenice, s
temile podatki:

Matična št.: 5688388
Firma: SIKO ŽJ, podjetje za razvoj in

proizvodnjo materialov za varjenje,
d.o.o.

Skrajšana firma: SIKO ŽJ, d.o.o.
Sedež:  4270  Jesenice,  C.  železar-

jev 8
Pripojitev k SŽ ŽJ FI PROM; d.o.o., vpi-

sani pod vl. št. 1/4178/00, na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 21. 12. 1995. Pri-
pojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-206324
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00415 z dne 7. 5. 1998 pri
subjektu vpisa MENTIUS (MEDIUS), trgo-
vina, inženiring in storitve, d.o.o., Bled,
sedež: V Dobje 2, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/05166/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5878144
Firma: MENTIUS MEDIUS, trgovina, in-

ženiring in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MENTIUS MEDIUS,

d.o.o.

Rg-206331
Okrožno  sodišče  v  Kranju  je  s

sklepom Srg št. 98/00676 z dne 7. 5.
1998 pri subjektu vpisa GRADBINEC,
splošno gradbeno podjetje Kranj, d.d.,
sedež: Nazorjeva ul. 1, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00249/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile po-
datki:

Matična št.: 5098173
Oseba, pooblaščena za zastopanje: čla-

ni uprave Ahačič Damjan, Mali Marijana in
Stegnar Frančišek, razrešeni 18. 3. 1998;
Senčar Primož, Radovljica, Langusova 44,
imenovan 23. 10. 1997, kot generalni di-
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rektor začasne uprave zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-207507
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01040 z dne 12. 6. 1998 pod
št. vložka 1/06231/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1306600
Firma: ZUPANČIČ & ZORE, trgovina in

gostinstvo, d.n.o., Tržič
Skrajšana firma: ZUPANČIČ & ZORE,

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

odgovornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Jelendol 9
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Branko, in Zore

Vesna, oba iz Tržiča, Jelendol 9, vstopila
13. 5. 1998, vložila po 10.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Zupančič Branko in Zore Vesna, ime-
novana 13. 5. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7470 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-208100
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00401 z dne 8. 7. 1998 pri
subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE
FIPROM, podjetje za proizvodnjo dodaj-
nih materialov za varjenje, vlečenih in
brušenih jekel v palicah, vlečenih žic in
žebljev, d.o.o., Jesenice, sedež: C. žele-
zarjev 8, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/04178/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5688353
Firma: SLOVENSKE ŽELEZARNE,

ŽELEZARNA JESENICE-FIPROM, podjet-
je za proizvodnjo žice in vlečenih jekel,

varilnih dodajnih materialov in žebljev
ter predelavo žice, d.o.o. – V STEČAJU

Skrajšana firma: SŽ ŽJ – FIPROM,
d.o.o. – V STEČAJU

Osnovni kapital: 834,302.912,30 SIT
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

v.d. direktorja Vidali Mariji Gabrijeli, ki je
bila razrešena 1. 4. 1996, in direktorju Me-
link Gvidu, ki je bil razrešen 15. 4. 1998.

Rg-209013
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00522 z dne 31. 8. 1998 pri
subjektu vpisa ALPINUM, Investicijsko, raz-
vojno podjetje, d.d., Bohinjsko jezero, se-
dež: Ribčev Laz 50, 4265 Bohinjsko je-
zero, pod vložno št. 1/01420/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5402212
Dejavnost, vpisana 31. 8. 1998: 2215

Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
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.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-209052
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01212 z dne 10. 7. 1998 pri

subjektu vpisa TRIGLAV PID, pooblašče-
na investicijska družba za Gorenjsko,
d.d., sedež: Bleiweisova 20, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/05416/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev pri prevzeti
družbi s temile podatki:

Matična št.: 5891523
Pripojitev k TRIGLAV-u, pooblaščeni in-

vesticijski družbi za Ljubljano in Zasavje,
d.d., Miklošičeva 10, Ljubljana (št. reg. vl.
1/26010/00), na podlagi pogodbe z dne
20. 4. 1998. Pripojitev začne veljati z
vpisom v register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-210622
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01537 z dne 22. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ALPLES ŽAGA, d.o.o., Že-
lezniki, sedež: Češnjica 48c, 4228 Že-
lezniki, pod vložno št. 1/02433/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5501610
Skrajšana firma: ALPLES ŽAGA
Ustanovitelj: Rupnik Franc, izstop

29. 10. 1997; Tili Milan, Križe, Senično 70,
vstop 28. 3. 1997, vložek 3,986.974,30
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-210623
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01379 z dne 22. 9. 1998 pod
št. vložka 1/06282/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane in spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5986605
Firma: MEVMEDOSKI, gradbeno pod-

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

govornostjo
Sedež:  4220  Škofja  Loka,  Kidriče-

va 75
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Pred prenosom sedeža je bila družba

vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vl. št. 1/30646/00 z isto firmo.

Rg-211631
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01409 z dne 1. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06285/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1318446
Firma: DEXI, podjetje za trgovino, pro-

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Žanova ulica 30
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Demišoski Ejvas, Kranj,

Žanova ulica 30, vstop 18. 9. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Demišoski Ejvas, imenovan 18. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1998: 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0202 Gozdarske storitve; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobiva-
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nje kamnin za gradbene namene; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1771 Proizvodnja nogavic; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 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 pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2751 Litje žele-
za; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih ko-
vin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5221 Trgo-

vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5223 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-211633
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00472 z dne 8. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, POSLOVNA ENOTA LEKARNI-
ŠKA POSTAJA STRAŽIŠČE, sedež: Šol-
ska ul. 3, Stražišče, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00250/10 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5053838002
Firma: GORENJSKA LEKARNA KRANJ,

LEKARNA STRAŽIŠČE
Sedež: 4000 Kranj, Baragov trg 2
Dejavnost, vpisana 8. 10. 1998: 52310

Dejavnost lekarn.

Rg-211634
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00457 z dne 7. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, POSLOVNA ENOTA LEKARNA
JESENICE, sedež: C. M. Tita 18, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/00250/01 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5053838008
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1998: 52310

Dejavnost lekarn.

Rg-211635
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00470 z dne 7. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, POSLOVNA ENOTA LEKARNI-
ŠKA POSTAJA ŽIRI, sedež: Trg osvobo-
ditve 7, 4226 Žiri, pod vložno št.
1/00250/12 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5053838006
Firma: GORENJSKA LEKARNA KRANJ,

LEKARNA ŽIRI
Sedež: 4226 Žiri, Trg svobode 9
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1998: 52310

Dejavnost lekarn.

Rg-211637
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00468 z dne 6. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, POSLOVNA ENOTA TRŽIČ, se-
dež: Blejska c. 10, 4290 Tržič, pod vlož-
no št. 1/00250/05 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5053838004
Dejavnost, vpisana 6. 10. 1998: 52310

Dejavnost lekarn.

Rg-211638
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00466 z dne 6. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, POSLOVNA ENOTA LEKARNA
ZLATOROG BLED, sedež: Prešernova
36, 4260 Bled, pod vložno št.
1/00250/06  vpisalo  v  sodni  register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5053838013
Dejavnost, vpisana 6. 10. 1998: 52310

Dejavnost lekarn.

Rg-211639
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00461 z dne 6. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA,
POSLOVNA ENOTA LEKARNA RADOV-
LJICA, sedež: Kopališka 7, 4240 Radov-
ljica, pod vložno št. 1/00250/03 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5053838012
Dejavnost, vpisana 6. 10. 1998: 52310

Dejavnost lekarn.
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Rg-211640
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01320 z dne 6. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06291/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1317792
Firma: LINEA ALPE, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: LINEA ALPE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4280 Kranjska Gora, Bo-

rovška 100
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Wu Hongxin, vložil

1,260.000 SIT, in Wu Honghai, vložil
840.000 SIT, oba iz Kitajske, Henan, vsto-
pila 23. 7. 1998, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebe, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Wu Hongxin, ki zastopa družbo brez
omejitev, prokurist Wu Honghai in direktori-
ca Zupan Mojca, Bistrica pri Tržiču, Zeleni-
ca 8, ki zastopa družbo brez omejitev, ime-
novani 23. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1998: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina

na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
G 51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-211641
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01423 z dne 6. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06292/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1318454
Firma: OPTIKA OREŠNIK IN CO., pod-

jetje za optiko in okulistiko, d.n.o.
Skrajšana firma: OPTIKA OREŠNIK in

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

odgovornostjo
Sedež: 4260 Bled, Ljubljanska 4
Ustanovitelja: Smolej Mojmir, Petrovče,

Dobriša vas 57, in Orešnik Suzana, Pe-
trovče št. 83, vstopila 5. 6. 1998, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Orešnik Suzana, ki zastopa družbo
brez omejitev, in Smolej Mojmir, ki je izvzet
od zastopanja družbe, imenovana 5. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1998: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 85122
Specialistična ambulantna dejavnost;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro:
G 51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; G 52.488
vse, razen orožja in streliva.

Rg-211643
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01479 z dne 5. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06288/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1318756
Firma: KAPI, posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: KAPI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 4209 Žabnica, Zg. Bitnje 47
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Čeč Marjan, Žabnica, Zg.

Bitnje 47, vstop 21. 9. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čeč Marjan, imenovan 21. 9. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem.

Rg-211646
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01433 z dne 14. 10. 1998 pri
subjektu vpisa MOTOS, trgovina in stori-
tve Duplje, d.o.o., sedež: Žiganja vas 53,
4203 Duplje, pod vložno št. 1/01651/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5453011
Dejavnost, vpisana 14. 10. 1998: 2911

Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
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za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-

vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-211647
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01469 z dne 14. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SHARK 13, d.o.o., posred-
niško trgovska družba, sedež. Stara Lo-
ka 38, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/05976/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1190148
Dejavnost, vpisana 14. 10. 1998: 7450

Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile.

Rg-211652
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01505 z dne 12. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06297/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1324179
Firma: A.S. LINEA, trgovina, storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: A.S. LINEA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Na Lisicah 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Legat Jožica Marija, Ži-

rovnica, Zabreznica 44c, vstop 21. 9.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Legat Jožica Marija, imenovana
21. 9. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1998: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 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; 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; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
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plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 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, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Rg-211653
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01397 z dne 12. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06298/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1318420
Firma: MITROVIČ IN CO., Prevozi, tr-

govina, posredništvo, d.n.o.
Skrajšana firma: MITROVIČ IN CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Hrastje 112
Ustanovitelja: Mitrovič Branimir, Saraje-

vo, T. Osman Paše 17, in Mitrovič Nada,
Sarajevo, Prvomajska 80/III, vstopila 23. 9.
1998, odgovornsot: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Mitrovič Branimir in Mitrovič Nada,
imenovana 23. 9. 1998, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 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; 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 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; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z 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; 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; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272

Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55520 Priprava in do-
stava hrane (catering); 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;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 92712 Dejavnost
igralnic.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
O 92.712 opravlja samo dejavnost igralnih
avtomatov izven igralnic.

Rg-211655
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01460 z dne 5. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ŠPECERIJA, veletrgovina
Bled, d.d., sedež: Kajuhova 3, 4260
Bled, pod vložno št. 1/00244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5025222
Člani nadzornega sveta: Ambrožič Fri-

derik, Filipič Helena in Korošec Branko, iz-
stopili 27. 8. 1998; Janša Helena, Medved
Marko in Žižek Žarko, vstopili 27. 8. 1998.

Sprememba statuta z dne 27. 8. 1998.

Rg-212529
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01561 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ONIKS, d.d., podjetje za
kovinsko predelavo ter organiziranje in
razvoj, Jesenice, sedež: Spodnji plavž 6,
4270 Jesenice, pod vložno št.
1/03096/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5556678
Dejavnost, vpisana 5. 11. 1998: 92711

Prirejanje klasičnih iger na srečo; 92712
Dejavnost igralnic.

Sprememba statuta z dne 7. 10. 1998.

Rg-212536
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01289 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ASP, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Jesenice, sedež: Ce-
sta Janeza Finžgarja 2, 4270 Jesenice,
pod vložno št. 1/02654/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5524466
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta Janeza

Finžgarja 2
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Dejavnost, vpisana 5. 11. 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; 5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5274 Druga popravila, d.n.;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-212537
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01468 z dne 7. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ISKRA – ORODJARSKO
TEHNOLOŠKI CENTER, Kranj, d.o.o.,
sedež: Savska loka 4, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/02219/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje kapitala, spremembo zastopnika in de-
javnosti ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5477166
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanoviteljica: ISKRA KIBERNETIKA –

ORODJARNA KRANJ, p.o., Kranj, Savska
loka 4, vstop 10. 1. 1991, vložek
2,102.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Oberstar Janez, razrešen 31. 10. 1996; di-
rektor Bavdaž Jurij, Nova Gorica, Kostanje-
viška 7, imenovan 18. 12. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-

ja; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 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.;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 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; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;

74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-212538
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00648 z dne 7. 11. 1998 pri
subjektu vpisa CREA – DECOR, trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.,
Kranj, sedež: Pot v Bitnje 68, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/03387/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo ustanoviteljev in poslovnega deleža
ter spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5613027
Sedež: 4000 Kranj, Pot v Bitnje 68
Ustanovitelj: Vreg Adriana, izstop 27. 2.

1998; Vreg Zvonko, Kranj, Pot v Bitnje 68,
vstop 20. 3. 1992, vložek 1,571.658 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vreg Adriana, razrešena 9. 3.
1998; direktorica Čoralič Ana, Kranj, Pot v
Bitnje 68, imenovana 9. 3. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 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.

Rg-212541
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01594 z dne 7. 11. 1998 pri
subjektu vpisa TALON, d.o.o., podjetje za
menjalniške, posredniške in ostale fi-
nančne posle, Škofja Loka, sedež: Kidri-
čeva c. 61, 4220 Škofja Loka, pod vlož-
no št. 1/04898/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
povišanje osnovnega kapitala, spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5771340
Firma: TALON, trgovina, storitve, me-

njalnice, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Jezeršek Lado, Škofja Lo-

ka, Pod Plevno 31, in Primožič Lojze, Škof-
ja Loka, Groharjevo naselje 58, vstopila
31. 5. 1993, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
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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; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 67130 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme.

Rg-212544
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01282 z dne 7. 11. 1998 pri
subjektu vpisa MIKRO S, podjetje za elek-
troniko, d.o.o., Tržič, sedež: Koroška 92,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/00435/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanovitelja in poslovnega deleža
s temile podatki:

Matična št.: 5292573
Sedež: 4290 Tržič, Koroška 92
Ustanovitelj: Snedic Mirjana, izstop 8. 7.

1998; Snedic Franc, Tržič, Koroška 92,
vstop 18. 10. 1989, vložek 2,095.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-212545
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01405 z dne 12. 11. 1998 pod
št. vložka 1/06323/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 1318438
Firma: TIP ERIKA, turistično podjetje

Kranjska gora, d.d.
Skrajšana firma: TIP ERIKA, Kranjska

Gora, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež:  4280  Kranjska  Gora,  Vr-

šiška 76
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 2,138.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 2,138.000
SIT, Sklad za spodbujanje razvoja Triglav-
skega narodnega parka, d.d., Soča, Trenta
41, vložil 4,276.000 SIT, udeleženci inter-
ne razdelitve, vložili 4,276.000 SIT, in ude-
leženci notranjega odkupa, vložili

8,551.000 SIT – vstopili 1. 7. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ramuš Franci, Kranjska Gora, Bo-
rovška 107, imenovan 1. 7. 1998, zastopa
družbo brez omejitev, za dodeljevanje pro-
kure in sklepanje pravnih poslov, ki po vred-
nosti presegajo višino osnovnega kapitala,
pa potrebuje predhodno soglasje nadzor-
nega sveta.

Člani nadzornega sveta: Bohak Milan,
Jelič Tomo in Hočevar Janez, vstopili 1. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1998:
40302 Distribucija pare in tople vode;
45310 Električne inštalacije; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 52250 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92330 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-

javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93030 Druge
storitve za nego telesa; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Ta družba je nastala z izločitvijo dela pod-
jetje HTP GORENJKA, p.o., Kranjska Gora
(1/98/00), na podlagi programa lastninske-
ga preoblikovanja in odločbe Agencije RS
za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP-01491/02137-1998/MP z dne 31. 8.
1998.

Rg-212547
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01693 z dne 11. 11. 1998 pri
subjektu vpisa VITRAX, Proizvodnja in tr-
ženje, d.o.o., Kranjska Gora, sedež: Pod-
koren 74e, 4280 Kranjska Gora, pod vlož-
no št. 1/01073/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča dejavnost s temile podatki:

Matična št.: 5377447
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1998:

24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev.

Rg-212549
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01665 z dne 11. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ŠPECERIJA, veletrgovina
Bled, d.d., sedež: Kajuhova 3, 4260
Bled, pod vložno št. 1/00244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5025222
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Re-

zar Mihael, razrešen 1. 11. 1998; Pavlič
Franc, Bled, Kolodvorska c. 3a, razrešen
1. 11. 1998, kot član začasne uprave in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-212550
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01670 z dne 11. 11. 1998 pri
subjektu vpisa GG, gozdno gospodarstvo
Bled, d.d., sedež: Ljubljanska c. 19,
4260 Bled, pod vložno št. 1/00243/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5146763
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šo-

lar Zvone, Bohinjska Bistrica, Pot v Danico
1, razrešen 1. 10. 1998 kot predsednik
začasne uprave in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-212552
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01709 z dne 12. 11. 1998 pri
subjektu vpisa D.A.R.G., podjetje za grad-
bena dela, d.o.o., Kranj, Mlaška cesta 5,
sedež: Mlaška cesta 5, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/06154/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1254871
Dejavnost, vpisana 12. 11. 1998:

74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 34-35 / 13. 5. 1999 / Stran 2309

geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-212557
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01664 z dne 5. 11. 1998 pod
št. vložka 1/06279/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1323334
Firma: R MONT, proizvodnja in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: R MONT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4273 Blejska Dobrava, Blej-

ska Dobrava 20
Osnovni kapital: 2,119.194 SIT
Ustanovitelj: Koder Renato, Blejska Do-

brava 20, vstop 21. 10. 1998, vložek
2,119.194 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koder Renato, imenovan 21. 10.
1998, kot poslovodja-direktor zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 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;
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; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
40101 Proizvodnja elektrike v HE; 40103
Druga proizvodnja elektrike; 40104 Prenos
elektrike; 40105 Distribucija elektrike;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 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;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 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; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 55112 De-
javnost penzionov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-212558
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01578 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ROJAL, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Škofja Loka, Kidričeva 62, sedež: Kidri-
čeva 62, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00397/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5294495
Dejavnost, vpisana 5. 11. 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; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 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
krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
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; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 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 po-
datkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
G 51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-212563
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01489 z dne 6. 11. 1998 pri
subjektu vpisa HIDROTEHNIKA MOČNIK
& CO, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.n.o., Visoko, sedež: Visoko 103b, 4212
Visoko, pod vložno št. 1/05766/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5938716
Ustanovitelj: Potočnik Janez, izstop

15. 10. 1997; Potočnik Damijan, Cerklje,
Dvorje 54a, vstop 15. 10. 1997, vložek
10.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Potočnik Janez, razrešen 15. 10.
1997; družbenik Potočnik Damijan, imeno-
van 15. 10. 1997, zastopa družbo neome-
jeno.

Rg-212564
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01714 z dne 6. 11. 1998 pri
subjektu vpisa WETTING, podjetje za pro-
izvodnjo in predelavo žice, tehno-
loško-ekološki inženiring in trgovino,
d.o.o., Jesenice, sedež: Cesta na Goli-
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co 16, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/02282/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5493129
Dejavnost, vpisana 6. 11. 1998: 2710

Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželez-
nih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla; proizvodnja ferozli-
tin zunaj standardov ECSC; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-212565
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01791 z dne 6. 11. 1998 pri
subjektu vpisa BIO NOVA TEXITERM, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Jesenice, sedež:
Prosvetna 3a, 4270 Jesenice, pod vlož-
no št. 1/05480/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5897858
Dejavnost, vpisana 6. 11. 1998: 60211

Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60220 Storitve
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 64120 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 12. 1997.

Rg-212566
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01592 z dne 6. 11. 1998 pri

subjektu vpisa VAŠKAR, gradbene in pre-
vozne storitve, d.o.o., Bašelj, sedež: Ba-
šelj 32, 4205 Preddvor, pod vložno št.
1/02227/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenika in osebe, poob-
laščene za zastopanje, uskladitev dejavno-
sti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5482836
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelja: Roblek Matija st., izstopil

3. 12. 1993; Roblek Matija ml., vstopil
18. 2. 1991, in Roblek Ana, vstopila 3. 12.
1993, oba iz Preddvora, Bašelj 32, vložila
po 766.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Roblek Matija, st., razrešen 3. 12. 1993;
Roblek Ana, imenovana 3. 12. 1993, kot
pomočnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1998: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2670
Obdelava naravnega kamna; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 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; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-212567
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01301 z dne 6. 11. 1998 pri
subjektu vpisa Občinska knjižnica Jese-
nice, p.o., sedež: Trg Toneta Čufarja 4,
4270 Jesenice, pod vložno št.
1/00165/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o zavodih,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
imena zavoda in spremembo družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5052505
Firma: Občinska knjižnica Jesenice
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: LOMO Jesenice, izstop

30. 5. 1997; Občina Jesenice, Jesenice,
Cesta Maršala Tita 78, vstop 30. 5. 1997,
odgovornost: odgovarja do določene vi-
šine.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1998: 92511
Dejavnost knjižnic.

Rg-212568
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01288 z dne 6. 11. 1998 pri
subjektu vpisa Diagnostični center Vila
Bogatin, d.o.o., Bled, sedež: Pod skalo
4, 4260 Bled, pod vložno št. 1/04155/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe, člane nadzor-
nega sveta, spremembo naslovov družbeni-
kov, zastopnika in mejo njegovih pooblastil
s temile podatki:

Matična št.: 5690366
Ustanovitelji: Gorenšek dr. Bogomir,

Ljubljana, Hauptmanca 58, vložil 3,399.050
SIT, Gorenšek mag. Marija, Bled, Cesta Go-
renjskega odreda 19, vložila 7,214.578
SIT, Istinič dr. Vitomir, Žirovnica, Zabrezni-
ca 46, vložil 3,279.353 SIT, Železnikar An-
ton, Bled, Župančičeva 14a, vložil
1,157.612 SIT, Seme Milan, Ljubljana, Uli-
ca Iga Grudna 17, vložil 163.967 SIT, in
MEDITRADE, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
100, vložil 1,639.676 SIT – vstopili 8. 6.
1992, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gorenšek Milan, Ljubljana, Dolenj-
ska c. 160, ki od 26. 8. 1997 zastopa druž-
bo brez omejitev, razen pri sklepanju po-
godb in opravljanju drugih pravnih dejanj
nad višino 200.000 DEM po srednjem te-
čaju Banke Slovenije, za kar potrebuje so-
glasje nadzornega sveta, in Gorenšek
Moškon Marija, imenovana 26. 8. 1997, ki
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev, razen pri sklepanju pogodb
in opravljanju drugih pravnih dejanj nad viši-
no 200.000 DEM po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije, za kar potrebuje soglasje nad-
zornega sveta.

Člana nadzornega sveta: Gorenšek Ma-
teja in Jankovič Zoran, vstopila 26. 8. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 8. 1997.

Rg-212571
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01613 z dne 10. 11. 1998 pri
subjektu vpisa FARAON, posredovanje in
organizacija kulturno zabavnih priredi-
tev, d.o.o., Bled, sedež: Grajska 41,
4260 Bled, pod vložno št. 1/04148/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, skrajšane firme, raz-
širitev in uskladitev dejavnosti s klasifikaci-
jo, popravo imena družbenika in zastopnika
ter naslov zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5689767
Firma: FARAON, posredništvo, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FARAON, d.o.o.
Ustanovitelj: Bohinc Alojzij, Bled, Graj-

ska 41, vstop 26. 10. 1992, vložek
1,894.840 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bohinc Alojzij, Bled, Grajska 41, ime-
novan 26. 10. 1992, zastopa družbo ne-
omejeno.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 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-
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la; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 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; 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; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5163 Trgovina na debelo s stro-
ji za tekstilno industrijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 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;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-

nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.

Rg-212572
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00473 z dne 10. 11. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, LEKARNA BOHINJSKA BISTRI-
CA, sedež: Triglavska c. 15, 4264 Bo-
hinjska Bistrica, pod vložno št.
1/00250/07 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo oseb,
pooblaščenih za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5053838011
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žu-

pec Jožica, razrešena 26. 3. 1996; Pogač-
nik Rozman Marija, Radovljica, Bevkova 36,
imenovana 27. 3. 1996, kot vodja lekarne
zastopa zavod v okviru dejavnosti enote in
naroča blago, ki je predmet dejavnosti v
okviru sprejetega letnega plana in sklenje-
nih dobavnih pogodb.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1998:
52310 Dejavnost lekarn.

Rg-212573
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01580 z dne 10. 11. 1998 pri
subjektu vpisa NAR, podjetje za trgovino,
Jesenice, d.o.o., sedež: Titova 1, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/02353/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5530296
Sprememba družbene pogodbe z dne

19. 6. 1995.

Rg-212574
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01490 z dne 10. 11. 1998 pri
subjektu vpisa LIMOS, loška industrija
mesnopredelovalne opreme in strojev,
d.o.o., sedež: Kidričeva c. 51, 4220 Škof-

ja Loka, pod vložno št. 1/00108/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5071941
Ustanovitelja: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vstop 17. 9. 1996, vlo-
žek 10,873.000 SIT, in Kmečki sklad 4
PID, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, vstop
20. 12. 1996, vložek 6,941.000 SIT – od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-212576
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00469 z dne 7. 11. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, POSLOVNA ENOTA LEKARNI-
ŠKA POSTAJA GORENJA VAS, sedež: Go-
renja vas 98, 4224 Gorenja vas, pod
vložno št. 1/00250/09 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in se-
deža družbe, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, in spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5053838001
Firma: GORENJSKA LEKARNA KRANJ,

LEKARNA GORENJA VAS
Sedež: 4224 Goranja vas, Trata 7
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mo-

linaro Viktorija, razrešena 22. 5. 1996; Ve-
har Marija, Škofja Loka, Godešič 94, ime-
novana 23. 5. 1996, kot vodja lekarne za-
stopa zavod v okviru dejavnosti enote in
naroča blago, ki je predmet dejavnosti le-
karne v okviru sprejetega letnega plana in
sklenjenih dobavnih pogodb.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1998: 52310
Dejavnost lekarn.

Rg-212577
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00471 z dne 7. 11. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, POSLOVNA ENOTA LEKARNI-
ŠKA POSTAJA ŽELEZNIKI, sedež: Racov-
nik 29, 4228 Železniki, pod vložno št.
1/00250/11 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5053838005
Firma: GORENJSKA LEKARNA KRANJ,

LEKARNA ŽELEZNIKI
Dejavnost, vpisana 7. 11. 1998: 52310

Dejavnost lekarn.

Rg-212578
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01679 z dne 7. 11. 1998 pri
subjektu vpisa UCB 06, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Kranj, sedež: Maistrov trg 11,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05055/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5786207
Ustanovitelj: K & L, trgovina, d.o.o.,

Kranj, Maistrov trg 11, vstopil 7. 5. 1993,
vložil 3,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; COUNSEL, d.o.o., Kranj, izstopil
2. 10. 1997, in EXOTERM, d.d., Kranj, iz-
stopil 14. 10. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 12. 1997.
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Rg-212582
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01602 z dne 4. 11. 1998 pod
št. vložka 1/06312/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1331299
Firma: ŠOŠTARIČ & CO, gradbeništvo,

storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: ŠOŠTARIČ & CO,

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

odgovornostjo
Sedež: 4208 Šenčur, Krakovska uli-

ca 26, Voglje
Ustanovitelja: Šoštarič Ivan in Šoštarič

Simona, oba iz Šenčurja, Krakovska ulica
26, Voglje, vstopila 16. 10. 1998, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Šoštarič Ivan in Šoštarič Simona,
imenovana 16. 10. 1998, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1998: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 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.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno

opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem;5125 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-

govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 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;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje.

Rg-212583
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01653 z dne 4. 11. 1998 pod
št. vložka 1/06294/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1330993
Firma: REMKO, trgovina, storitve in

gostinstvo, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: REMKO, d.o.o., Jese-

nice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Tomšičeva 90
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Skenderovič Remzi, Jese-

nice, Cesta Toneta Tomšiča 90, vstop
15. 10. 1998, vložek 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skenderovič Remzi, imenovan
15. 10. 1998, kot poslovodja – direktor
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 4. 11. 1998: 4521
Splošna gradbena 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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 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; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
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.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71402 De-
javnost videotek; 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; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.

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

Rg-212584
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01269 z dne 4. 11. 1998 pri
subjektu vpisa EVAKS, gradbeno, pro-
izvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Je-
senice, sedež: C. revolucije 6, 4270 Je-
senice, pod vložno št. 1/03948/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in zastopnika zaradi popravka
osebnega imena in naslova, spremembo fir-
me, skrajšane firme in sedeža družbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 56684333
Firma: EVAKS, gradbeno, proizvodno

in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: EVAKS, d.o.o.
Sedež: 4240 Radovljica, Gorenjska

c. 33c
Ustanovitelj: Kramar Stanislav, Radovlji-

ca, Gorenjska c. 33c, vstop 17. 7. 1992,
vložek 2,030.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kramar Stanislav, imenovan 17. 7.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1998: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6420 Telekomuni-
kacije; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-212585
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01618 z dne 12. 11. 1998 pod
št. vložka 1/06322/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1338013
Firma: KEM TRADE, trgovina, storitve

in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: KEM TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  4220  Škofja  Loka,  Kopa-

liška 42
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Jamnik Andrej, Škofja Lo-

ka, Kopališka 42, in Potočnik Janez, Križe,
Snakovška ulica 30, vstopila 22. 10. 1998,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Jamnik Andrej in Potočnik Janez,
imenovana 22. 10. 1998, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1998: 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, ra-
zen veterinarskih storitev; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 1430 Pridobi-
vanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in
proizvodnjo mineralnih gnojil; 15812 De-
javnost slaščičarn; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2412 Proizvod-
nja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarnih obliki; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev
za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
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čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 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; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;

5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim 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; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 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.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja trd-
nih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 90005 Druge storitve javne higie-
ne; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93023
Dejavnost pedikerskih salonov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro: –
G 52.488 ne sme opravljati trgovine z orož-
jem in strelivom; – K 74.12 ne sme oprav-
ljati revizijskih dejavnosti.

Rg-212586
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01449 z dne 11. 11. 1998 pod
št. vložka 1/06314/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega zavo-
da s temile podatki:

Matična št.: 1319841
Firma: OSNOVNA ŠOLA OREHEK

KRANJ
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  4000  Kranj,  Zasavska  ce-

sta 53c
Ustanoviteljica: Mestna občina Kranj,

Kranj, Slovenski trg 1, vstop 1. 7. 1998,
odgovornost: odgovarja do določene vi-
šine.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1998: 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje; 80102 Os-
novnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-212588
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01706 z dne 17. 11. 1998 pri
subjektu vpisa TAG TRADE, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., sedež: Hotemaže 55,
4205 Preddvor, pod vložno št.
1/06319/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1331396
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1998:

93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-212591
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01639 z dne 23. 11. 1998 pri
subjektu vpisa KOMPAS KRANJ, turistič-
no podjetje, d.d., Kranj, sedež: Tavčarje-
va 22, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02629/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5522757
Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve po-
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tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem.

Rg-212592
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01605 z dne 23. 11. 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
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5040043
Član nadzornega sveta: Pustišek Irena,

izstopila 13. 10. 1998; Maček Boris, vsto-
pil 13. 10. 1998.

Rg-212600
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01486 z dne 23. 11. 1998
pod št. vložka 1/06327/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča prenos iz Ljublja-
ne, spremembo sedeža in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5375401
Firma: RIPO, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: RIPO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Gorica 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmeti-
jskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7230 Obdelava podatkov; 7412

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vl. št. 1/4442/00 z isto firmo.

Rg-212603
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01628 z dne 23. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ZIROK, d.o.o., avtomatiza-
cija in tehnika, sedež: Sejmiška ul. 12,
4226 Žiri, pod vložno št. 1/03593/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5640636
Sedež: 4226 Žiri, Sejmiška ul. 12
Dejavnost, izbrisana 23. 11. 1998:

0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998:
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 26240 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 28110 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 28620
Proizvodnja drugega orodja; 29120 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29220 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 31200 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 31610 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 36500 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 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; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 74140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-

tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-212606
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01343 z dne 23. 11. 1998 pri
subjektu vpisa VO & VO, podjetje za trgo-
vino, inženiring, konzalting, zastopanje
in servis, Radovljica, d.o.o., sedež: Ljub-
ljanska 16, 4240 Radovljica, pod vložno
št. 1/05122/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5813905
Sedež: 4240 Radovljica, Ljubljanska 9
Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998:

73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-212607
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01540 z dne 23. 11. 1998 pri
subjektu vpisa GEOBI, geodetske in raču-
nalniške storitve, d.o.o., Kranj, sedež:
Mačkovo naselje 18, 4208 Šenčur, pod
vložno št. 1/02221/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, kapitala, ustanoviteljev in
njihovih podatkov, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter spremembo oseb, poob-
laščenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5483310
Firma: GEOBI, geodetske storitve,

d.o.o.
Osnovni kapital: 2,487.100 SIT
Ustanovitelj: Grčar Bogomir, Grčar Mat-

jaž in Vozel Marko, izstopili 18. 9. 1998;
Košnik Samo, Šenčur, Mačkovo naselje 18,
vstopil 28. 1. 1991, vložil 2,487.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gr-
čar Matjaž in Vozel Marko, razrešena
18. 9. 1998; direktor Košnik Samo, ime-
novan 28. 1. 1991, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998: 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 9. 1998.
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LJUBLJANA

Rg-200017
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05139 z dne 13. 11. 1997 pri subjek-
tu vpisa PRVI INVESTICIJSKI SKLAD,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Trdinova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25548/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, predložitev zapisnika z dne 25. 7.
1997 ter spremembo statuta in članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5893399
Osnovni kapital: 9.589,619.000 SIT
Član nadzornega sveta: Premk Franc,

Prikmajer Edo in Kovačič Miloš, izstopili
25. 7. 1997; Potočnik Janez, vstopil 25. 7.
1997.

Vpiše se sprememba statuta z dne 25. 7.
1997.

Rg-200051
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06293 z dne 8. 1. 1998 pri subjektu
vpisa OUIOT, IGOR VEZOVNIK, podjetje
za celovitejši življenjski in podjetniški
pristop, k.d., sedež: Iga Grudna 13, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28434/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5952913
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 50.

Rg-200138
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05674 z dne 3. 12. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29985/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5985536
Firma: NFD INVESTICIJSKI SKLAD,

pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, Trdinova 4

Skrajšana firma: NFD INVESTICIJSKI
SKLAD, d.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova 4
Osnovni kapital: 5.000,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Nacionalna finančna

družba za upravljanje investicijskih skladov,
d.o.o., Ljubljana, Trdinova 4, vstop 10. 10.
1996, vložek 5.000,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Boškovič Zoran, Ljubljana, Privoz 5a,
imenovan 10. 10. 1996.

Člani nadzornega sveta: Verstovšek Vi-
to, Dolinar Vera in Dulc Mojca, vstopili
10. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-200389
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04702 z dne 24. 11. 1997 pri subjek-
tu vpisa GOLDI, d.o.o., Podjetje za trgov-
ske, posredniške in storitvene dejavno-

sti, Godič 80, Stahovica pri Kamniku,
sedež: Godič 80, 1242 Stahovica pri
Kamniku, pod vložno št. 1/07116/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
pogodbe o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5388546
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1997: 1110

Pridobivanje nafte in zemeljskega plina;
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahaja-
lišč; 1711 Priprava in predenje vlaken
bombažnega tipa; 1712 Priprava in prede-
nje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713
Priprava in predenje česanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 1714 Priprava in predenje vla-
ken lanenega tipa; 1715 Sukanje in pripra-
va naravne svile ter sukanje in teksturiranje
sintetične ali umetne filamentne preje; 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Pripra-
va in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-

kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
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skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
21. 8. 1997.

Rg-201066
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06335 z dne 28. 1. 1998 pri subjektu
vpisa TIMINI, HOLYNSKI & SIN, d.n.o.,
Ljubljana, sedež: Glinškova ploščad 2,
1113 Ljubljana, pod vložno št.
1/12097/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, preoblikovanje
iz d.n.o. v d.o.o., spremembo osnovnega
kapitala, sedeža, zastopnikov in družbeni-
kov ter razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5834031
Firma: TIMINI, podjetje za trgovino in

storitveno dejavnost, d.o.o., Ljubljana,
Cankarjeva 8

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Cankarjeva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Holynski Nina in Holynski

Mitja-Marjan, ki sta vložila po 45.000 SIT,
ter Holynski Tilen, ki je vložil 60.000 SIT,
vsi trije iz Ljubljane, Glinškova ploščad 2,
izstopili iz d.n.o. in vstopili v d.o.o. 6. 11.
1997, ter MEDITRADE, d.o.o., Ljubljana,
Vodovodna 100, ki je vstopil 6. 11. 1997 in
vložil 1,350.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Holynski Nina, razrešena 6. 11.
1997; predsednik uprave Močan Andrej,
Grosuplje, Kriška vas 212, ter člana uprave
Nastić Cvjetko, Ljubljana, Črtomirova 16, in
Bobek Boris, Ljubljana, Brilejeva ul. 15, ime-
novani 6. 11. 1997, zastopajo družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje

tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina

na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6110 Pomorski promet;
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6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v 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; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajan-
je 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; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 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, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. in spre-
memba družbene pogodbe z dne 6. 11.
1997.

Rg-201070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06399 z dne 21. 1. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30133/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1233882
Firma: ELGRAD CO., podjetje za stori-

tve in trgovino, d.o.o., Ljubljana-Črnuče,
Ježa 76

Skrajšana firma: ELGRAD CO., d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ježa 76
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šetina Aleš, Ljubljana, Ježa

76, vstop 10. 11. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šetina Aleš, imenovan 10. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknate-
ga cementa; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 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; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 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; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 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; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
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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; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 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;
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; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov.

Rg-201127
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06737 z dne 2. 2. 1998 pod št. vložka
1/30177/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v Mariboru, spremem-
bo firme, skrajšane firme, zastopnika in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5681316

Firma: ARKADA, podjetje za promet z
opremo, aparati, instrumenti, trgovino,
gradbeništvo, gostinstvo, prevoz in sto-
ritve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Na bregu 37
Osnovni kapital: 2,030.968,26 SIT
Ustanoviteljica: Berlinger Irena, Maribor,

Štantetova 10, vstop 2. 11. 1992, vložek
2,030.968,26 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Berlinger Irena, imenovana 2. 11.
1992, ki zastopa in predstavlja podjetje do-
ma in v tujini brez omejitev, in prokurist Šim-
novec Marko, Kamnik, Hribarjeva 26, ime-
novan 14. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1998: 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 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;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 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
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lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposo janje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod
vložno številko 1/06993/00.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 10. 1997.

Rg-201151
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07376 z dne 29. 1. 1998 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES TRADEX, družba za
zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska cesta 22, sedež: Dunaj-
ska cesta 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13574/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5526655
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Karlin Tanja, razrešena 31. 12.
1997; zastopnica Landeker Marija, Ljublja-
na, Bratov Učakar 50, imenovana 1. 1.
1998, kot v.d. poslovodja – v.d. direktorja
družbe zastopa družbo neomejeno, razen pri
sklepanju naslednjih pogodb: 1. pogodb o
nakupu, prodaji ter obremenitvi nepremič-
nin, ki jih s klepa po predhodnem soglasju
ustanovitelja; 2. pogodb o prometu blaga in
storitev nad vrednostjo 500.000 DEM v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem
soglasju ustanovitelja; 3. pogodb o nakupu
in prodaji osnovnih sredstev ter drugih vlaga-
njih, katere sklepa po predhodnem soglasju
ustanovitelja; 4. pogodb o najemanju in daja-
nju kratkoročnih kreditov in garancijskih po-
godb nad vrednostjo 100.000 DEM, v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja; 5. pogodb o najemanju
in dajanju dolgoročnih kreditov in garancij-
skih pogodb, ki jih sklepa po predhodnem
soglasju ustanovitelja.

Rg-201496
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05157 z dne 23. 12. 1997 pri subjek-
tu vpisa ŠERE FRANCI IN DRUGI, podjet-
je za trgovino, gostinstvo in proizvod-
njo, d.n.o., Ljubljana, Letališka 1, sedež:
Letališka 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09078/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, dejavnosti in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5487722
Firma: TRČEK & CO., podjetje za sto-

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

Skrajšana firma: TRČEK & CO., d.n.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska ce-
sta 270a

Ustanovitelja: Devetak Terezija, izstopila
1. 9. 1997; Trček Igor, Vrhnika, Mala Ligoj-
na 33, vstopil 1. 9. 1997, in Šere Franci,
Logatec, Tovarniška cesta 10, vstopil 29. 8.
1990, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Devetak Terezija, razrešena 1. 9.
1997; direktor Trček Igor, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in zastopnik Šere Franci,
ki kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 1. 9. 1997.

Dejavnost, izbrisana 23. 12. 1997:
1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo

z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 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; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
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salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1997:
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 28710 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 29120 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 29130 Proizvodnja pip in ventilov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-201710
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00911 z dne 27. 1. 1998 pri subjektu
vpisa TRGOVSKO POSLOVNI CENTER
BARJE, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mestni
trg 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28006/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zastavno pravico na poslovnem de-
ležu s temile podatki:

Matična št.: 5940613
Vpiše se zastavna pravica na poslovnem

deležu družbenika Electa inženiring v nomi-
nalnem znesku 35,000.000 SIT, vpisanem

pod zap. št. 2, in na poslovnem deležu Jan-
kovič Zorana v nominalnem znesku
40,000.000 SIT, vpisanem pod zap. št. 3,
v zavarovanje terjatve upnika Factor banke,
d.d., Železna cesta 16, Ljubljana, v višini
180,000.000 SIT, z obrestmi in dospelost-
jo, razvidnimi iz pogodbe o zastavi z dne
7. 2. 1997.

Rg-202186
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00182 z dne 12. 2. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30212/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1244531
Firma: PRAŠNIKAR KRISTO, k.d., pod-

jetje za proizvodnjo, trgovino in zasto-
panje

Skrajšana firma: PRAŠNIKAR KRISTO,
k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmska ce-

sta 15
Ustanovitelja: Prašnikar Kristo, ki odgo-

varja s svojim premoženjem, in Prašnikar
Mateja, ki je vložila 1.000 SIT, in ne odgo-
varja, oba iz Ljubljane, Parmska cesta 15,
vstopila 8. 1. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Prašnikar Kristo, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Prašnikar Ma-
teja, imenovana 8. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1998: 01250
Reja drugih živali; 20510 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 25220 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 26130 Proizvod-
nja votlega stekla; 26150 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 36500 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 36610 Proizvod-
nja bižuterije; 36620 Proizvodnja metel in
krtač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-

mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 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);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Rg-202591
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00530 z dne 2. 3. 1998 pod št. vložka
1/30265/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272691
Firma: TERMAS, d.o.o., proizvodnja,

trgovina in storitve
Skrajšana firma: TERMAS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška ce-

sta 161
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Marentič Stanko, Ljubljana,

Preglov trg 4, vstop 29. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marentič Stanko, imenovan 29. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
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4545 Druga zaključna gradbena dela; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, 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;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
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; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9132 Dejavnost političnih organizacij;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-202601
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00549 z dne 2. 3. 1998 pod št. vložka
1/30268/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272730
Firma: M & F, proizvodnja in trgovina,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: M & F, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Pot  na
Hreše  25

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fočić Feri, Ljubljana, Pot

na Hreše 25, vložil 300.000 SIT, in Boh
Mirko, Ljubljana, Jarška cesta 71, vložil
1,200.000 SIT – vstopila 15. 1. 1998, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fočić Feri, imenovan 15. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1998: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 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 drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov.

Rg-202613
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00550 z dne 4. 3. 1998 pri subjektu
vpisa THERMARIUM, podjetje za turistič-
no in kulturno promocijo, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Mestni trg 8, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28090/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev in zastopnika ter razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5908701
Firma: PENATI, Družba za turistično

in kulturno promocijo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PENATI, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Kebetova 20
Ustanovitelj: Maher Aleš, Ljubljana, Ke-

betova 20, vstop 25. 5. 1995, vložek
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1,516.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Galič Janko, izstop 27. 1. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Galič Janko, razrešen 27. 1. 1998;
Maher Aleš, razrešen 27. 1. 1998 kot druž-
benik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1998: 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-202616
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00580 z dne 3. 3. 1998 pod št. vložka
1/30274/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1271318
Firma: DATA COM., računalniške sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: DATA COM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1420 Trbovlje, Novi dom 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kondič Dušan, Trbovlje, No-

vi dom 10, vstop 21. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kondič Dušan, imenovan 21. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 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; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 4531
Električne inštalacije; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-

sti; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-202654
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07253 z dne 15. 1. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30108/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1243985
Firma: NIKOLIĆ, k.d., prevozne stori-

tve in trgovina
Skrajšana firma: NIKOLIĆ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva uli-

ca 1
Ustanovitelja: Nikolić Zvonimir, Prokup-

lje, Gornja Stražava b.b., ki odgovarja s svo-
jim premoženjem, in Veljković Dejan, Ljub-
ljana, Brodarjev trg 2, ki je vložil 1.000 SIT
in ne odgovarja, vstopila 10. 12. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Nikolić Zvonimir, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Veljković Dejan,
imenovana 10. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1998: 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami.

Rg-202790
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05596 z dne 27. 2. 1998 pri subjektu
vpisa ININI, d.d., izdelava usnjene galan-
terije, Ljubljana, Bravničarjeva 11, se-
dež: Bravničarjeva 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5541441
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Pintar Marjan, razrešen
15. 9. 1997; direktor Lenassi Matjaž, Ljub-
ljana, Cesta 24. junija 66, Črnuče, imeno-
van 16. 9. 1997.

Rg-203020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01347 z dne 20. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30350/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS v Novem mestu,
spremembo družbenikov, sedeža, firme, de-
javnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5827817
Firma: KARANTANIJA FILM, filmska di-

stribucija in promocija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KARANTANIJA FILM,

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

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljan a, Dalmatino-

va 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lončar Tomaž, izstopil 4. 3.

1998; Vittello Limited, London, Winchester-
house, 259-269, ki je vstopil 14. 1. 1994
in vložil 1,410.000 SIT, ter Sluga Dejan,
Gornja Radgona, Panonska ulica 30, Čiča
Slobodan, Beograd, Gospodar Jovanova
44, in Geohelli Marjan, Logatec, Pavšičeva
ul. 28, ki so vstopili 4. 3. 1998 in vložili po
30.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lončar Jože, razrešen 4. 3. 1998;
direktor Geohelli Marjan, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Sluga Dejan, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nik direktorja, imenovana 4. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 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-
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množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3350
Proizvodnja ur; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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;
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; 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; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 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;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,

d.n.; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vl. št. 1/3628/00.

Rg-203034
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01470 z dne 16. 3. 1998 pri subjektu
vpisa ISTAMA, družba za trgovino in turi-
zem, d.o.o., Ljubljana, sedež: Prijateljeva
19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29937/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1233998
Sedež: 1000 Ljubljana, Aleševčeva 22.

Rg-203036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07137 z dne 12. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ELAS, podjetje za elektroni-
ko, avtomatiko in transportne sisteme,
d.o.o., Peske 12, 1234 Mengeš, sedež:
Peske 12, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/03784/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in priimka
družbenice ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5326435
Firma: ELAS, podjetje za elektroniko,

avtomatiko in transportne sisteme, d.o.o.
Skrajšana firma: ELAS, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Peske 4a
Ustanovitelja: Maier Sonja, Ljubljana,

Jakčeva 27, vstopila 9. 4. 1991, in Maier
Matjaž, Ljubljana, Janežičeva 13, vstopil
8. 12. 1989, vložila po 1,207.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Maier Matjaž, imenovan 8. 12. 1989,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 3140 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 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; 4545 Druga zaključna gradbena
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dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 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.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-

roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203121
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06842 z dne 5. 3. 1998 pri subjektu vpi-
sa Inštitut za turbinske stroje Turboinšti-
tut, p.o., Ljubljana, sedež: Rovšnikova 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01223/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme, usta-
noviteljev in pooblastil zastopnika, osnovni ka-
pital, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti ter člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5051584
Firma: TURBOINŠTITUT, Inštitut za

turbinske stroje, d.d.
Skrajšana firma: TURBOINŠTITUT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 161,680.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložila
92,685.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
16,168.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja Slovenije,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 16,168.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili
22,988.000 SIT in udeleženci notranjega od-
kupa, vložili 13,671.000 SIT – vstopili 17. 7.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kercan Vladimir, Ljubljana, Adamiče-
va 18, ki od 28. 1. 1994 zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Dimovski Vla-
do, Gantar Marjan, Pišljar Miha in Bajd Ma-
rin, vstopili 17. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1998: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 3161 Proizvodnja druge električ-
ne opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
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strijo, trgovino, navigacijo; 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; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi odločbe Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo z dne 1. 12. 1997 št.
LP 01330/01218-1997.

Rg-203146
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05559 z dne 6. 3. 1998 pri subjektu
vpisa VA.AL, knjigovodstvo, zastopstva
in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Središka 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11249/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, de-
ležev in osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5787971
Firma: VA.AL, trgovina in posredova-

nje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VA.AL d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mest-

ni log 55
Osnovni kapital: 1,575.000 SIT
Ustanovitelj: Žabjek Božan, Ljubljana,

Krakovski nasip 26, vstop 29. 11. 1993,
vložek 1,575.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje.

Rg-203171
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00633 z dne 6. 3. 1998 pri subjektu
vpisa NIVETA, d.o.o., podjetje za trgovi-
no in proizvodnjo, Dalmatinova 4, Ljub-
ljana, sedež: Dalmatinova 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26787/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, naslova, ustanovitelja, zastopnika, de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5911419
Firma: NIVELA, d.o.o., splošna grad-

bena dela
Skrajšana firma: NIVELA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Zavetiška 6
Ustanovitelj: Vrečar Igor, izstop 2. 2.

1998; Purić Šefik, Ljubljana, Ulica Malči
Beličeve 119, vstop 2. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrečar Igor, razrešen 2. 2. 1998; di-
rektor Purič Jasmin, Ljubljana, Ulica Malči
Beličeve 119, imenovan 2. 2. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev.

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

Rg-203183
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00695 z dne 6. 3. 1998 pod št. vložka
1/30291/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273019
Firma: MA-RE, pizzerija, gostinstvo in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MA-RE, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Nove  Fuži-

ne 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Marđetko Marijan, Ljublja-

na, Ulica Molniške čete 17, vstop 23. 1.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marđetko Marijan, imenovan 23. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
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; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 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;
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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; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01040 z dne 5. 3. 1998 pod št. vložka
1/30290/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1273507
Firma: TIN LJUBLJANA, zavod za sve-

tovanje in izobraževanje
Skrajšana firma: TIN LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Ustanoviteljica: Nuhijev Galičič Vera,

Medvode, Trilerjeva 4, vstop 17. 2. 1998,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Nuhijev Galičič Vera, imenovana
17. 2. 1998, zastopa zavod brez omejitev
kot vršilka dolžnosti direktorja.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih pro-
gramov in storitev; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov.

Rg-203659
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05785 z dne 30. 3. 1998 pri subjektu
vpisa VET & PET, d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov, marketing, zastopanje tujih
partnerjev in konsignacijo, Ljubljana, ...,
sedež: Kantetova 18, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/23998/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
ustanoviteljev in deležev ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5781558
Firma: VET & PET, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VET & PET, d.o.o.
Ustanovitelj: Likar Matjaž, izstop 7. 10.

1997; Levstek Marko, Ljubljana, Kantetova
18, vstop 30. 3. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 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; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina

na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
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
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drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
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.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-203687
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06424 z dne 16. 3. 1998 pri subjektu
vpisa RETRADING, podjetje za zunanjo
in notranjo trgovino, zastopanje, posred-
ništvo, usluge in storitve, d.o.o., sedež:
Tržaška 132, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09906/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5844894
Dejavnost, vpisana 16. 3. 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-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-

no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-203717
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00557 z dne 27. 3. 1998 pri subjektu
vpisa MVS, inženiring, d.o.o., Homec
7/31, Radomlje, sedež: Homec 7, 1235
Radomlje, pod vložno št. 1/18566/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, ustanovitelja, de-
leža in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5643961
Firma: MAVISA, posredništvo, proda-

ja in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: MAVISA, d.o.o.
Sedež: 1235 Radomlje, Homec 7/31
Ustanovitelj: Loboda Viktor, Radomlje,

Homec 7/31, vstop 30. 9. 1994, vložek
1,534.310 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jamnik Andreja, izstop 28. 1. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 1. 1998.

Rg-203721
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00692 z dne 24. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30352/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1272985
Firma: MEGLENOV NORM, računalniš-

tvo, k.d.
Skrajšana firma: MEGLENOV NORM, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. bratov

Učakar 26
Ustanovitelja: Meglenov Tomi, ki odgo-

varja s svojim premoženjem, in Meglenova
Vera, ki je vložila 1.000 SIT in odgovarja do
višine nevplačanega vložka, oba iz Ljubljane,
Ul. bratov Učakar 26, vstopila 1. 2. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Meglenov Tomi, imenovan 1. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
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nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-203741
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01219 z dne 24. 3. 1998 pod št. vložka
1/19678/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5666473002
Firma: IRA – IMPEX, podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Trbovlje, Leninov
trg 11, podružnica NAJ AVTO

Skrajšana firma: IRA – IMPEX, d.o.o.,
Trbovlje, podružnica NAJ AVTO

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Jurčkova uli-

ca 7
Ustanovitelj: IRA-IMPEX, Podjetje za tr-

govino in storitve, d.o.o., Trbovlje, Leninov
trg 11, vstop 13. 2. 1998, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Badnjević Štefko, Zagreb, Maretiće-
va 4, imenovan 13. 2. 1998, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem.

Rg-203974
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01194 z dne 14. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30431/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278126
Firma: GRAFITA, d.o.o., Ljubljana,

Družba za grafične storitve, svetovanje,
posredovanje in trgovino

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kodrova uli-
ca 12

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lukša Janja, Ljubljana,

Kodrova ulica 12, vstop 24. 2. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Lukša Janja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Lukša Marko, oba
iz Ljubljane, Kodrova ulica 12, imenovana
24. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1998: 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 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; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-203978
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01197 z dne 9. 4. 1998 pri subjektu
vpisa LANCER, podjetje za opravljanje
industrijskih, obrtnih ter drugih dejavno-
sti, d.o.o., Ljubljana, Celestinova 11, se-
dež: Celestinova 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08132/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo se-
deža, firme, ustanoviteljev, osnovnega kapi-
tala in zastopnika ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1191063
Firma: LANCER, storitve in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: LANCER, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot v mejah 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bevetek Vlado, izstop

27. 2. 1998; Židan Sonja, Ljubljana, Pot v
mejah 4, vstop 27. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bevetak Vlado, razrešen 27. 2.
1998; direktorica Židan Sonja, imenovana
27. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2215 Drugo
založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 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-
karska0 in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina 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; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
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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; 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; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
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; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
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; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih

linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9000 Storitve javne higiene; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Rg-204020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06464 z dne 21. 4. 1998 pri subjektu
vpisa MABI, inženiring, projektiranje, sve-
tovanje, d.o.o., sedež: Zlatek 57, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07468/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5498937
Ustanovitelj: Kržišnik Bitežnik Majda in

Bitežnik Jožef, izstopila 3. 11. 1997; Bitež-
nik Gregor, Ljubljana, Zlatek 57, vstopil
21. 12. 1994, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kržišnik Bitežnik Majda, razreše-
na 17. 11. 1997; direktor Bitežnik Gregor,
imenovan 17. 11. 1997.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 11. 1997.

Rg-204197
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01686 z dne 10. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa IRVES, d.o.o., proizvodnja, tr-
govina in storitve, Ljubljana, sedež: Tu-
gomerjeva 4, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29980/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zastopnico s temile
podatki:

Matična št.: 1215507
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

prokuristka Papović-Gal Vesna, Majdan-
pek, Donji Milanovac, imenovana 19. 3.
1998.

Rg-203641
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00337 z dne 2. 2. 1998 pod št. vložka
1/30165/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1254740
Firma: PREVOZI NOVAK, prevozništvo,

storitve, trgovina, k.d.
Skrajšana firma: PREVOZI NOVAK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1290 Grosuplje, Velika Rač-

na 14a
Ustanovitelja: Novak Ivo, ki odgovarja s

svojim premoženjem, in Novak Vida, ki je
vložila 2.000 SIT in ne odgovarja, oba iz
Grosuplja, Velika Račna 14, vstopila 14. 1.
1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Ivo, imenovan 14. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1998: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01210 Reja govedi; 01230 Re-
ja prašičev; 01240 Reja perutnine; 01250
Reja drugih živali; 01300 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 02020
Gozdarske storitve; 15110 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
15120 Proizvodnja in konzerviranje perut-
ninskega mesa; 15130 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15310
Predelava in konzerviranje krompirja;
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15330 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15510 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 15820 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15850 Proizvodnja testenin; 15890
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15930 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 32300 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 35300 Proizvodnja zračnih
in vesoljskih plovil; 36620 Proizvodnja me-
tel in krtač; 36630 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45340 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 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; 51110 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
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ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51370 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 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;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 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;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na

drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52740 Druga popravila, d.n.; 55120
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering); 60220 Storitve
taksistov; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72500 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
80410 Dejavnost vozniških šol; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-204651
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00752 z dne 2. 3. 1998 pod št. vložka
1/30273/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273078
Firma: GLOBAL WEB, trgovina, posre-

dovanje in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GLOBAL WEB, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, WTC, Dunaj-

ska 156/XIII
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Tripar Nevijo, Gradišče,

Belvedur 1, vložil 300.000 SIT, Bendinelli
Enzo, Mantova, Castiglione D/Stiviere Man-
tova, vložil 900.000 SIT, in Glumac Zden-
ko, Ljubljana, Ulica Angelce Ocepkove 9,
vložil 300.000 SIT – vstopili 29. 1. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurista Tripar Nevijo in Bendinelli Enzo ter
direktor Glumac Zdenko, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovani 29. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen ve-
terinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev div-
jadi ter lovske storitve; 0202 Gozdarske
storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz

perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1571 Proizvodnja priprav-
ljenih krmil za domače živali; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 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; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 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; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
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javnosti, d.n.; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane 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;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7415 Upravljanje s holding družbami.

Rg-204917
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01438 z dne 28. 4. 1998 pri subjektu
vpisa IMP, strojno kovinska industrijska
proizvodnja, d.d., sedež: Celovška 479,
1210 Ljubljana-Šentvid, pod vložno št.
1/05045/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5078148
Člani nadzornega sveta: Pinterič Jože,

Terdič Frančišek, Šarlah Janja, Merčun Bo-
ris in Kotar Tomaž, izstopili 16. 4. 1997;
Kolarič Andrej, Košak Miha, Poredoš Stane
in Tica Ranko, vstopili 16. 4. 1997.

Rg-204927
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01439 z dne 29. 4. 1998 pri subjektu
vpisa IMP, strojno kovinska industrijska
proizvodnja, d.d., sedež: Celovška 479,
1210 Ljubljana-Šentvid, pod vložno št.
1/05045/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5078148
Člani nadzornega sveta: Kolarič Andrej

in Košak Miha, izstopila 17. 2. 1998; Droljc
Stanislav, Valentinčič Davor in Brezar Vik-
tor, vstopili 17. 2. 1998.

Rg-204955
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01681 z dne 20. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30469/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zasebni zavod s temile podatki:

Matična št.: 1278819
Firma: INŠTITUT ZA PRAVO OKOLJA,

Ljubljana
Skrajšana firma: IPO, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1111 Ljubljana, Cesta na Br-

do 11
Ustanovitelja: Vrečko Barbara in Šantej

Borut, oba iz Ljubljane, Cesta na Brdo 11,
vstopila 11. 3. 1998, vložila po 25.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šantej Borut, imenovan 11. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 72400 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-

voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
91330 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 De-
javnost arhivov; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-204959
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01723 z dne 20. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30470/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278851
Firma: MEDIAMETER, družba za razi-

skavo tržišča, d.o.o., Stari trg 5, Ljubljana
Skrajšana firma: MEDIAMETER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stari trg 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zorko Andraž, Ljubljana, Ja-

mova cesta 62, vstop 11. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorko Andraž, imenovan 11. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-205052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18336 z dne 11. 5. 1998 pri subjektu
vpisa PUMA, inženiring, konzalting, mar-
keting in proizvodnja, d.o.o., Orle 8b,
1291 Škofljica, sedež: Orle 8b, 1291
Škofljica, pod vložno št. 1/24567/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, osnovnega kapitala in deležev
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5833361
Firma: PUMA INŽENIRING, družba za

inženiring, svetovanje, marketing in pro-
izvodnjo, d.o.o.

Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Puklavec Martin, vložil

1,485.000 SIT, in Puklavec Matej, vložil
15.000 SIT, oba s Škofljice, Orle 8b, vstopi-
la 7. 7. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 333 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 6030
Cevovodni transport; 7230 Obdelava po-
datkov; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično

svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-205087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02534 z dne 11. 5. 1998 pri subjektu
vpisa MIRIS, zastopanje, trgovanje, pro-
izvodnje, storitve, d.o.o., Ljubljana, Pra-
žakova 4, sedež: Pražakova 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14672/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov (prokurista) s temile podatki:

Matična št.: 5552311
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Josić Dragan, Šabac, L. Stankovića
2, imenovan 4. 5. 1998.

Rg-205090
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02051 z dne 17. 4. 1998 pri subjektu
vpisa ELEKTRO INDUSTRIJSKA MON-
TAŽNA DEJAVNOST, d.o.o., Trbovlje, Na-
sipi 45a, sedež: Nasipi 45a, 1420 Trbov-
lje, pod vložno št. 1/13299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje, spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in tipa zastopnika, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5521041
Firma: ELEKTRO INDUSTRIJSKA

MONTAŽNA DEJAVNOST – EIMD, d.o.o.
Osnovni kapital: 15,680.000 SIT
Ustanovitelji: ESIMP, p.o., izstopil 12. 9.

1996; Gorobinko Ivan, Trbovlje, Sallaumi-
nes 5, vložil 517.000 SIT, Potisek Franc,
Trbovlje, Trg revolucije 2a, vložil 517.000
SIT, Pavelšek Stane, Trbovlje, Sallaumines
3a, vložil 325.000 SIT, Koželj Janez, Tr-
bovlje, Ribnik 22, vložil 524.000 SIT, Go-
renc Franc, Trbovlje, Šuštarjeva kolonija
26a, vložil 533.000 SIT, Frece Leopold,
Trbovlje, Vreskovo 51, vložil 480.000 SIT,
Skrinjar Ivan, Trbovlje, Trg revolucije 15,
vložil 66.000 SIT, Savič Branko, Hrastnik,
Novi log 19d, vložil 282.000 SIT, Frigel
Igor, Trbovlje, Trg revolucije 9, vložil
201.000 SIT, Dobravc Danijel, Trbovlje, Trg
revolucije 2a, vložil 283.000 SIT, Frelih
Marjan, Trbovlje, Sallaumines 10, vložil
573.000 SIT, Podreberšek Martin, Trbov-
lje, Opekarna 7, vložil 308.000 SIT, Prek
Bogomir, Trbovlje, Šuštarjeva kolonija 40,
vložil 245.000 SIT, Kralj Ivan, Trbovlje, Ope-
karna 20a, vložil 536.000 SIT, Jontez Voj-
ko, Ljubljana, Raičeva ulica 77a, vložil
285.000 SIT, Zepič Stanislav, Trbovlje, Ke-
šetovo 15, vložil 486.000 SIT, Pavlič Stani-
slav, Trbovlje, Sallaumines 9a, vložil
495.000 SIT, Fridl Franc, Trbovlje Kešeto-
vo 14, vložil 495.000 SIT, Špan Hilda,
Hrastnik, Log 1, vložila 545.000 SIT, Cen-
trih Vojko, Hrastnik, Trg Franca Kozarja 7,
vložil 248.000 SIT, Topolovec Karolina,
Hrastnik, Brce 34, vložila 185.000 SIT, Ka-
pitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska ce-
sta 56, vložil 2,847.000 SIT, Slovenska raz-
vojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vložila 3,136.000 SIT, in Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22,
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vložil 1,568.000 SIT – vstopili 12. 9. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kralj Ivan, razrešen in ponovno ime-
novan 12. 9. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1998: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 4531 Električne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni
promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00916/00661-1997 z dne 3. 4. 1997.

Rg-205123
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02520 z dne 25. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30599/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294504
Firma: PREKEM, podjetje za razgraje-

vanje odpadnih kemikalij in drugih od-
padkov, d.o.o., Ljubljana, Cigaletova 7

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Cigaletova 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pregelj Anton, Renče, Ren-

ški podkraj 37, vstop 17. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Pregelj Marija, Koper, Letoviška
pot 5, in prokurist Pregelj Anton, imenova-
na 17. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 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; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4545 Druga zaključna

gradbena dela; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proiz-
vodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 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; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6110 Pomorski pro-
met; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-

nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9000 Storitve javne higiene;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90005 Dru-
ge storitve javne higiene; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92621 Dejavnost marin; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Omejitev dejavnosti 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Rg-205594
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06677 z dne 18. 5. 1998 pri subjektu
vpisa MIDO, d.o.o., podjetje za mikrofil-
manje in trgovino, Merosodna 1, Ljub-
ljana, sedež: Merosodna 1, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07175/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, deležev in osnovnega kapita-
la, uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5387612
Firma: MIDO, arhivski sistemi, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvet-

ska 5
Osnovni kapital: 9,304.500 SIT
Ustanovitelja: Marinčič Aleš, Ljubljana,

Mirna pot 2, vstopil 6. 6. 1990, in Bitenc
Borut, Ljubljana, Litijska 284, vstopil 16. 10.
1992, vložila po 4,652.250 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 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-
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niške dejavnosti; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 9251 Dejavnost knjižnic
in arhivov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 11. 1997.

Rg-205636
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02413 z dne 29. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30635/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1263412
Firma: TAHER, proizvodno in servisno

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

govornostjo
Sedež: 1235 Preserje pri Radomljah,

Tovarniška 57
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Herga Tadej, Preserje pri

Radomljah, Tovarniška 57, vstop 16. 1.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Herga Tadej, imenovan 16. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1998: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 01412 Druge stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 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; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi

izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 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; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6010 Železniški
promet; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 6420 Telekomuni-
kacije; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-205643
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02423 z dne 18. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30574/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294300
Firma: DISS, distribucija računalniške

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 15
Osnovni kapital: 9,600.000 SIT
Ustanovitelji: Kolenko Miroslav Aleksander,

Zgornja Polskava, Kajuhova 10, Dimnik Mar-
ko, Ljubljana, Polje 13a, Jenko Janko, Ljub-
ljana, Krivec 1, Kikelj Boris, Ljubljana, Tržaška
cesta 41, Intihar Andrej, Ljubljana, Linhartova
9, in Žerko Ivan, Trzin, Mlakarjeva ulica 44,
vstopili 3. 4. 1998, vložili po 1,600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jenko Janko, imenovan 3. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol.

Rg-205699
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00247 z dne 17. 3. 1998 pri subjektu
vpisa STORITVE ALAGIĆ IN ČLANI, d.n.o.,
podjetje za storitve, proizvodnjo in trgo-
vino, d.n.o. Ljubljana, sedež: Rusjanov
trg 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27025/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev in zastopnika ter razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5878802
Firma: OM AN STANOJEVIĆ & CO.,

proizvodnja in pomoč, d.n.o.
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Skrajšana firma: OM AN STANOJEVIĆ
& CO., d.n.o.

Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Ulica
v Kokovšek 4

Ustanovitelji: Alagić Husejin in Alagić Še-
hiza, izstopila 15. 1. 1998; Stanojević Slo-
bodan in Stanojević Vlasta, oba iz Višnje
Gore, Kriška vas 5, vstopila 15. 1. 1998,
vložila po 5.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Alagić Husejin in Alagić Šehiza,
razrešena 15. 1. 1998; družbenika Stano-
jević Slobodan in Stanojević Vlasta, imeno-
vana 15. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2612 Oblikovanje in obdelava ravne-
ga stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih iz-
delkov; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2852 Splošna mehanična dela; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 3350 Proizvod-
nja ur; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3630 Proizivodnja glas-
benih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-

terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z za-
poslenim osebjem.

Rg-201061
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07089 z dne 8. 1. 1998 pod št. vložka
1/30091/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1254111
Firma: CARPE DIEM & CO., podjetje

za proizvodnjo in trženje športne opre-
me, d.o.o., Krka

Skrajšana firma: CARPE DIEM & CO.,
d.o.o., Krka

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1301 Krka, Krka 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jerše Aleš, Kočevje, Rož-

na ulica 24, Kotar Javornik Barbara, Krka
27, Bradeško Jure, Kočevje, Ulica heroja
Marinclja 11, Javornik Borut, Ivančna Gori-
ca, Cesta 2. grupe odredov 28, in Prelož-
nik Rok, Ljubljana, Grošljeva ulica 8, vstopi-
li 3. 12. 1997, vložili po 300.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopniki Jerše Aleš, Kotar Javornik Barbara,
Bradeško Jure, Javornik Borut in Preložnik
Rok, imenovani 3. 12. 1997, vsak od njih
zastopa družbo brez omejitev kot posamič-
ni poslovodja.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1998: 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 3512 Proizvodnja
in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;

5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9262 Dejav-
nost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti.

Rg-202571
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00583 z dne 4. 2. 1998 pri subjektu
vpisa TACTUM, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, marketing, storitve in
zunanjo trgovino, Ljubljana, sedež: Tr-
žaška c. 397, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13484/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo direktorice in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5524300
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta ljub-

ljanske brigade 5
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Ogrinec Mojca, razrešena 12. 12.
1997; direktor Marinšek Roman, Ljubljana,
Adamičeva ulica 5, imenovan 12. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-202792
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05505 z dne 27. 2. 1998 pri subjektu
vpisa FARMAKON, storitve, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Rožna dolina c. XXI/3a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29478/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča dopolnitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1198033
Dejavnost, vpisana 27. 2. 1998: 5118

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.

Rg-203993
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01119 z dne 6. 4. 1998 pod št. vložka
1/30408/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273604
Firma: PUBLICO, stiki z javnostjo in

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska 97
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: PUBLICO PUBLIC RELA-

TIONSGESELLSCHAFT M.B.H. NFG.KG,
Dunaj, Neulinggasse 37, vložil 900.000 SIT,
in Mohorjeva družba v Celovcu, založba, ti-
skarna, knjigarna, d.o.o., Ljubljana, Poljan-
ska 97, vložila 600.000 SIT – vstopila 16. 2.
1998, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Žarkovič Vesna, Ljubljana, Pečin-
ska ulica 8, in Lenhardt Christian, Baden,
Welezergasse 19, imenovana 16. 2. 1998,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
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2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve.

Rg-203999
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05002 z dne 2. 4. 1998 pri subjektu
vpisa FIS TRADE, Storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Lukovica, sedež: Spod-
nje Koseze 25, 1225 Lukovica, pod vlož-
no št. 1/23417/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in deležev, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5780101
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sušnik Florjan in Sušnik

Ivanka, oba iz Lukovice, Spodnje Koseze
25, vstopila 6. 5. 1993, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sušnik Florjan in zastopnica Sušnik
Ivanka, imenovana 6. 5. 1993, ki zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1998: 25120
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;

51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-

govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
60240 Cestni tovorni promet.

Rg-204040
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01349 z dne 21. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30480/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1278339
Firma: DENOS-B DEJANOVIĆ, zaključ-

na dela v gradbeništvu in čiščenje pro-
storov, k.d.

Skrajšana firma: DENOS-B DEJANO-
VIĆ, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Ustanovitelja: Dejanović Slavko, Karlo-

vac, Smičiklasova 16, ki odgovarja s svojim
premoženjem, in Ličina Draga, Ljubljana,
Steletova ulica 6, ki je vložila 2.000 SIT in
ne odgovarja, vstopila 4. 3. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dejanović Slavko, in prokuristka Liči-
na Draga, imenovana 4. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 1120
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in ze-
meljskega plina, brez iskanja nahajališč;
29110 Proizvodnja motorjev in turbin, ra-
zen za letala in motorna vozila; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
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 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; 51110 Posredništvo pri pro-
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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; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 51340 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 51660 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina
na drobno v drugih speciaiziranih prodajal-
nah z živili; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52740
Druga popravila, d.n.; 60240 Cestni tovor-
ni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63300 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 65210 Finanč-
ni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-

nih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74700 Čiščenje stavb.

Rg-207198
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03040 z dne 16. 6. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30699/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1303660
Firma: RB LINE, trgovina, inženiring,

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

govornsotjo
Sedež: 1230 Domžale, Breznikova 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Hodžić Bojan, Domžale,

Brejčeva 32, in Govekar Rok, Ljublja-
na-Šentvid, Pustovrhova 13, vstopila 19. 5.
1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hodžić Bojan in zastopnik Govekar
Rok, ki zastopa družbo kot namestnik direk-
torja, imenovana 19. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 45310
Električne inštalacije; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 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; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki

široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Tgovina 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; 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.;
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;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 65210 Finančni zakup
(leasing); 6713 0Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
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po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-207364
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00357 z dne 11. 4. 1996 pri subjektu
vpisa INŽENIRING KBT, Podjetje za fi-
nančno, trgovsko in svetovalno dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana, Celovška 206, se-
dež: Celovška 206, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20228/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5672902
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Zrimšek Darinka, razrešena 7. 12.
1995; zastopnik Žohar Robert, Ljubljana
Šmartno, Šmartno 42, imenovan 7. 12.
1995, kot v.d. direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-207365
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16242 z dne 5. 4. 1996 pri subjektu
vpisa INŽENIRING KBT, Podjetje za fi-
nančno, trgovsko in svetovalno dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana, Celovška 206, se-
dež: Celovška 206, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20228/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5672902
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Komercialna banka Tri-

glav, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstopila
15. 9. 1992, vložila 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 5. 4. 1998: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-

nimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6711 Storitve finančnih trgov;
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; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-207654
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00412 z dne 13. 3. 1998 pri subjektu
vpisa STOL PISARNIŠKI SISTEMI, izdela-
va pisarniškega pohištva, d.o.o., Kam-
nik, sedež: Korenova pot, 1240 Kamnik,
pod vložno št. 1/27747/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5938040
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Piskar Ivo, razrešen 31. 12. 1997;
direktor Finžgar Primož, Duplje, Žiganja vas
42, imenovan 1. 1. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-207738
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02831 z dne 10. 6. 1998 pri subjektu
vpisa MLADINSKA KNJIGA TISKARNA,
d.d., Ljubljana, Dunajska 123, sedež: Du-
najska 123, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02641/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članice nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5049172
Članica nadzornega sveta: Kunšek Moj-

ca, izstopila 10. 11. 1997; Figueroa Vega
Emilija, vstopila 10. 11. 1997.

Rg-208150
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01555 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa GRADIS, Gradbeno podjetje, Ljub-
ljana, d.d., sedež: Ulica Gradnikove bri-
gade 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06347/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5265401
Člani nadzornega sveta: Šajna Anton,

Korinšek Andrej, Likovič Lidija in Komljanec
Niko, izstopili 21. 1. 1998; Režun Janez,
Flack Alojz, Jašovič Božo in Divjak Dušan,
vstopili 21. 1. 1998, ter Setnikar Jože in
Šantavec Janez, izstopila in ponovno vsto-
pila 21. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1998: 6023
Drug kopenski potniški promet; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-208180
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02412 z dne 14. 7. 1998 pri subjektu
vpisa AVTOMONTAŽA – BUS, družba za
proizvodnjo, razvoj in trženje avtobusov,
d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 180,
sedež: Celovška cesta 180, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07977/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5400201
Dejavnost, vpisana 14. 7. 1998: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 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; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5551
Storitve menz; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-208500
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03815 z dne 19. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30911/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313746
Firma: VIVA-PLAST, brizganje in piha-

nje plastike, d.o.o.
Skrajšana firma: VIVA-PLAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zvonarska uli-

ca 1
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Osnovni kapitl: 4,500.000 SIT
Ustanovitelji: Črepinšek Aleksander,

Ljubljana, Strossmayerjeva ulica 5, Gantar
Aleš, Ljubljana, Martina Krpana 3, in Lazar
Dušan, Ljubljana, Malejeva ulica 22, vstopili
23. 6. 1998, vložili po 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gantar Aleš in prokurist Črepinšek
Aleksander, imenovana 23. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 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; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 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; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina 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; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 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; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

0Rg-208833
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04502 z dne 6. 8. 1998 pod št.
vložka 1/30888/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo pooblaščenko s
temile podatki:

Matična št.: 1317903
Firma: D.P. STEKLARNA HRASTNIK,

družba pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: D.P. STEKLARNA

HRASTNIK, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež:  1430  Hrastnik,  Cesta 1. ma-

ja 14
Osnovni kapital: 221, 101.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji po priloženem

seznamu, vstopili 29. 7. 1998, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jakopič Ksenija, Dol pri Hrastni-
ku, Marno 39, imenovana 30. 7. 1998.

Člani nadzornega sveta: Binder Stojan,
Kandolf Martina in Knežak Soniboj, vstopili
29. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1998: 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-208863
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03557 z dne 7. 7. 1998 pod št. vložka
1/30783/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313509
Firma: ARCIMBOLDO, podjetje za tr-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova uli-

ca 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Gabrijelčič Ivana, Ljub-

ljana, Vogelna ulica 8, vstopila 15. 6. 1998,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gabrijelčič Ivana, imenovana
15. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1998: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-

na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
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belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 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;
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; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti

v kopenskem prometu; 6323 Druge pomož-
ne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 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.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-208996
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03355 z dne 17. 7. 1998 pri subjektu
vpisa DELIKATESA IMPEX, družba za tr-
ženje in inženiring, d.d., Ljubljana, se-
dež: Stegne 3, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20517/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5701309
Osnovni kapital: 26,668.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bahun Boris, razrešen 19. 5. 1998;
direktorica Mladenović Veselka, Ljubljana, Ul.
bratov Učakar 24, imenovana 19. 5. 1998.

Rg-209001
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03891 z dne 20. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30854/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1304259
Firma: NAPREDEK BISTRICA, družba

pooblaščenka, d.d.,
Skrajšana firma: NAPREDEK BISTRICA,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1230 Domžale, Mestni trg 1

Osnovni kapital: 659,166.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Primožič Peter, Domžale, Prečna 16,
imenovan 30. 6. 1998.

Člani nadzornega sveta: Kokalj Prelc
Ema – predsednica, Kadunc Jože, Mušič
Ivan, Kanižar Metka, Skok Jana in Vilar Te-
rezija, vstopili 30. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 7. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 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; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-209008
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07268 z dne 22. 7. 1998 pri subjektu
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vpisa HESER, Proizvodno in servisno
podjetje, d.o.o., Radomlje, Kolovec 8,
sedež: Kolovec 8, 1235 Radomlje, pod
vložno št. 1/20826/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5725755
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Dejavnost, vpisana 22. 7. 1998: 3162

Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6010 Železniški promet; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
6420 Telekomunikacije; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 12. 1997.

Rg-209119
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04097 z dne 3. 9. 1998 pod št. vložka
1/30954/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1314106
Firma: MLEKODEL, upravljanje in sto-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska 303
Osnovni kapital: 2,140.839 SIT
Ustanoviteljice: Kmetijska zadruga Dom-

žale, z.o.o., Domžale, Industrijska 15, vloži-
la 99.502 SIT, Kmetijsko gozdarska zadru-
ga Moravče, z.o.o., Moravče, Vegova 7,
vložila 23.713 SIT, Kmetijsko gozdarska za-
druga, z.o.o., Kamnik, Titov trg 1, vložila
45.101 SIT, Mercator – Kmetijska zadruga
Trebnje, z.o.o., Trebnje, Baragov trg 3, vlo-
žila 178.778 SIT, Mercator – Kmetijska za-
druga Črnomelj, z.o.o., Črnomelj, Kolod-
vorska 39, vložila 99.037 SIT, Kmečka za-
druga Brežice, z.o.o., Brežice, Pod obzid-
jem 39, vložila 148.090 SIT, Mercator –
kmetijska zadruga Stična, z.o.o., Ivančna
Gorica, II. grupe odredov 17, vložila 93.690
SIT, Mercator – Kmetijska zadruga Krka,
z.o.o., Novo mesto, Cesta komandanta Sta-
neta 10, vložila 288.509 SIT, Kmetijska
gozdarska zadruga, z.o.o., Škofja Loka, Je-
gorovo predmestje 21, vložila 38.127 SIT,
Mercator – Kmetijska zadruga “Suha Kraji-

na”, kmetijstvo, trgovina, proizvodnja in stori-
tve, z.o.o., Žužemberk, Grajski trg 3, vloži-
la 34.407 SIT, Mercator – Kmetijsko goz-
darska zadruga Ribnica, z.o.o., Ribnica,
Šeškova 15, vložila 74.859 SIT, Kmetijska
zadruga Laško, z.o.o., Laško, Kidričeva 2,
vložila 14.000 SIT, Mercator – Kmetijsko
gozdarska zadruga Litija, z.o.o., Litija, Val-
vazorjev trg 3, vložila 80.671 SIT, Kmetij-
ska zadruga Izlake, z.o.o., Izlake 40, vloži-
la 51.378 SIT, Kmečka zadruga Krško,
z.o.o., Krško, Cesta krških žrtev 30, vloži-
la 40.452 SIT, Kmečka zadruga Bohor Ko-
privnica, z.o.o., Koprivnica 39, vložila
40.452 SIT, Kmetijska zadruga Medvode,
z.o.o., Medvode, Cesta ob Sori 11, vložila
132.979 SIT, Mercator – Kmetijsko goz-
darska zadruga Cerknica, z.o.o., Cerkni-
ca, Cesta 4. maja 50, vložila 50.216 SIT,
Mercator – Kmetijska zadruga Metlika,
z.o.o., Metlika, Cesta XV. brigade 2, vloži-
la 43.009 SIT, Mercator – Kmetijska za-
druga Velike Lašče, z.o.o., Velike Lašče
53, vložila 24.178 SIT, Mercator – Zgor-
njesavinska kmetijska zadruga Mozirje,
z.o.o., Mozirje, Cesta na lepo njivo 2, vlo-
žila 211.093 SIT, Kmetijska zadruga Dolo-
miti – Dobrova, z.o.o., Dobrova, V. Dolni-
čarja 2, vložila 49,518 SIT, Kmetijska za-
druga Ig, z.o.o., Ig 181, vložila 33.710
SIT, Kmetijska zadruga Podpeč, z.o.o.,
Preserje, Podpeč 42a, vložila 20.226 SIT,
Kmetijska zadruga Grosuplje, z.o.o., Gro-
suplje, Cesta na Krko 1b, vložila 79.044
SIT, Kmetijska zadruga Dobrunje, z.o.o.,
Dobrunje, Cesta II. grupe odredov 43, vlo-
žila 36.267 SIT, Kmetijsko gozdarska za-
druga Postojna, z.o.o., Postojna, Tržaška
cesta 45, vložila 14.000 SIT, Kmetijsko
gozdarska zadruga Sava, z.o.o., Lesce,
Rožna dolina 50, vložila 14.000 SIT, in
Mercator – Kmečka zadruga Sevnica,
z.o.o., Sevnica, Savska cesta 20b, vložila
81.833 SIT – vstopila 25. 5. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrhovnik Anton, Mozirje, Cesta v Lo-
ke 17, imenovan 25. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1998: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-209128
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04300 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu
vpisa CENTER LJUBLJANA, trgovsko
podjetje, d.d., Ljubljana, sedež: Letališka
1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01400/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta, zastopnika in
tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5007828
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Po-

dobnik Anton, Ljubljana Polje, Novo Polje c.
XVIII/4a, razrešen 1. 7. 1998 kot generalni
direktor in imenovan za predsednika uprave
– generalnega direktorja, in Sekirnik Igor,
Kamnik, Groharjeva 12, imenovan 1. 7.
1998, za člana uprave – pomočnika gene-
ralnega direktorja.

Sprememba statuta z dne 15. 7. 1998.

Rg-209174
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05200 z dne 14. 9. 1998 pri subjektu
vpisa MAKI TRANSPORT, Prevozno in
špeditersko podjetje, d.o.o., Medvode,
sedež: Zg. Pirniče 12c, 1215 Medvode,
pod vložno št. 1/07366/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5436397
Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 60240

Cestni tovorni promet.

Rg-209302
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04640 z dne 17. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30903/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319086
Firma: ZALOŽBA ARKADIJA, založni-

štvo, trgovina, svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ZALOŽBA ARKADIJA,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Prešernova 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Habič-Pregl Barbara,

Ljubljana, Pod bresti 41, vstopila 23. 7.
1998, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Habič-Pregl Barbara in prokurist
Pregl Vekoslav, oba iz Ljubljane, Pod bresti
41, imenovana 23. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 8. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Omejitev dejavnosti 74.12 – razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-209510
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03343 z dne 10. 9. 1998 pri subjektu
vpisa POSLOVNA GALANTERIJA DAN,
družba za papirno in usnjeno galanteri-
jo, d.o.o., Vojkova 78, Ljubljana, sedež:
Vojkova 78, 1000 Ljubljana, pod vložno
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št. 1/29683/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, firme
in članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 1213857
Firma: POSLOVNA GALANTERIJA

DAN, družba za usposabljanje in zapo-
slovanje gluhih in naglušnih ter drugih
invalidov, d.o.o., Ljubljana

Člani nadzornega sveta: Pačnik Zmago,
Slatenšek Alenka in Kristančič Zmago so
izstopili 10. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1998: 85325
Dejavnost invalidskih podjetij.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 6. 1998.

Rg-209788
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04274 z dne 9. 9. 1998 pri subjektu
vpisa AVTOMONTAŽA – BUS, družba za
proizvodnjo, razvoj in trženje avtobusov,
d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 180,
sedež: Celovška cesta 180, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07977/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5400201
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 6023

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

Rg-209792
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04350 z dne 9. 9. 1998 pri subjektu
vpisa VELETEKSTIL, Trgovina na debelo
in drobno, d.d., sedež: Leskoškova 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09302/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5426944
Člani nadzornega sveta: Gašperšič Alen-

ka, izstopila 15. 7. 1998; Vilar Jože, Hoče-
var Janez in Matjažič Anton, izstopili in po-
novno vstopili 15. 7. 1998, ter Sekavčnik
Aleksander, vstopil 15. 7. 1998.

Rg-209914
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02891 z dne 2. 7.1 998 pri subjektu
vpisa HIDROTEHNIK, Vodnogospodarsko
podjetje, d.d., Slovenčeva 97, Ljublja-
na, sedež: Slovenčeva 97, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov in članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5142342
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnika Globokar Tomaž in Širme Jurij, raz-
rešena 18. 3. 1997; prokurista Petek Tepi-
na Damjana, Komenda, Križ 59b, in Šker-
janc Tomaž, Ljubljana, Rusjanov trg 10, ime-
novana 30. 3. 1998.

Člana nadzornega sveta: Plestenjak Igor
in Rangus Bojan, vstopila 19. 12. 1997;
Šala Franc in Krautberger Adalbert, izstopi-
la 19. 12. 1997.

Rg-210045
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/01105 z dne 13. 7. 1998 pri subjektu
vpisa SIPPIT, svetovanje in trženje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 152,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11713/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5477417
Ustanovitelj: Hudarin Jože in Hudarin Du-

nja, izstopila 10. 2. 1998; Hudarin Blaž,
Ljubljana, Rozmanova ulica 2, vstopil 10. 2.
1998, vložil 1,600.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hudarin Jože, razrešen 25. 1. 1998;
direktor Hudarin Blaž, imenovan 15. 1.
1998.

Rg-210385
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05375 z dne 1. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31060/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1327658
Firma: ČIČA SLOBODAN & DRUGI,

družba za trgovino in poslovne storitve,
d.n.o., Ljubljana, Stegne 14

Skrajšana firma: ČIČA SLOBODAN &
drugi, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 14
Ustanovitelja: Čiča Slobodan, Zagreb,

Gunduličeva 31, in Cvetković Sebastijan,
Ljubljana, Gosposka ul. 3, vstopila 21. 9.
1998, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Čiča Slobodan in prokurist Cvetković
Sebastijan, imenovana 21. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina

na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
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; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
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poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-210429
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04777 z dne 15. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ČEBELICA MAJA, Uvozno izvozno
podjetje za trgovino, gostinstvo in zi-
darstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška
121, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12020/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, zastopnika in
družbene pogodbe ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5485860
Sedež: 1000 Ljubljana, Viška 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Hajzeri Marta in Hajzeri

Skender, ki sta vstopila 22. 2. 1991, ter
Lampret Andreja, ki je vstopila 15. 5. 1998,
vsi iz Ljubljane, Tržaška 121, vložili po
700.000 SIT, odgovornsot: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Lampret Andreja, imenovana
15. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in

krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 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; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
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; 9500 Zasebna gos-
podinjstva z zaposlenim osebjem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 5. 1998.

Rg-210437
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03299 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu
vpisa INLES, Proizvodnja, trženje in inže-
niring, d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, se-
dež: Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, pod
vložno št. 1/12711/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5103126
Člani nadzornega sveta: Schachtner

Thomas, izstopil 26. 5. 1998; Kostič Bran-
ka, Ambrožič Brane in Šuln Stanislav, izsto-
pili in ponovno vstopili 26. 5. 1998; Ora-
žem Rado in Merhar Miran, izstopila in po-
novno vstopila 25. 5. 1998, Abrahamsberg
Milan, vstopil 26. 5. 1998.

Sprememba statuta z dne 26. 5. 1998.

Rg-210438
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03063 z dne 17. 8. 1998 pri subjektu
vpisa INLES, Proizvodnja, trženje in inže-
niring, d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, se-
dež: Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, pod
vložno št. 1/12711/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5103126
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pred-

sednik uprave Lesar Janez, razrešen 4. 6.
1998; zastopnik Šenk Anton, razrešen 2. 4.
1998, in zastopnik Mihelič Franc, razrešen
22. 1. 1998; predsednik uprave Mate An-
drej, Ribnica, Gornje Lepovče 78, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in zastopnica Bu-
tara Melita, Ljubljana, Mala čolnarska 9, ki
kot podpredsednica uprave zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 4. 6. 1998.

Rg-210466
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04541 z dne 22. 9. 1998 pod št.
vložka 1/30010/19 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s
temile podatki:

Matična št.: 1233661024
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Sloven-
ske Konjice

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Slovenske Konjice

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,

Mestni trg 4
Ustanovitelj: SKLAD REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Ljubljana, Štefanova 5, vstopil
16. 4. 1998, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kangler Olga, Slovenske Konjice,
Kajuhova 1, imenovana 16. 4. 1998, zasto-
pa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
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mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210528
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04902 z dne 24. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31038/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1318250
Firma: KOČAR-LONG BONG, družba

za višinska dela in gorništvo, k.d.
Skrajšana firma: KOČAR-LONG BONG,

k.d., Kamnik
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1240 Kamnik, Cankarjeva 17
Ustanovitelja: Kočar Damijan, Kamnik,

Cankarjeva 17, ki odgovarja s svojim pre-
moženjem, in Ložar Nataša, Kamnik, Klav-
čičeva 10, ki je vložila 8.000 SIT in ne
odgovarja, vstopila 22. 6. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kočar Damijan, imenovan 22. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7470 Čiščenje stavb; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9500 Zasebna gos-
podinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-210720
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05315 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ICEC VIDEM KRŠKO, svetovanje,
inženiring in trgovina, d.d., sedež: Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28385/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadomestni sklep Srg 4139/98 –
spremembo statuta, zastopnika in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5971101
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist Kovar Pavel in zastopnik Slouka Jan,
razrešena 15. 6. 1998, ter člana uprave
Bončina Igor in Kržič Marjan, razrešena
31. 12. 1997; člani uprave Habrnal Miloš,
Frydek, Mistek, J. Opletala 968, ki zastopa
družbo brez omejitev, Šauta Marko, Krško,
Ul. Milke Kerin 7, Kolan Martin, Brestanica,
Trg 6, Cerle Jože, Krško, Cankarjeva 3, in
Stegne Jožica, Sevnica, Ob gozdu 3, ime-
novani 1. 1. 1998.

Članica nadzornega sveta: Hybaškova
Jana, vstopila 15. 6. 1998.

Sprememba statuta z dne 16. 6. 1998.

Rg-210914
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03742 z dne 20. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30921/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313657
Firma: PROFILES VIDMAR IN DRUŽ-

BENIK, d.n.o., proizvodnja, storitve in
vzdrževanje, Brezovica pri Ljubljani

Skrajšana firma: PROFILES VIDMAR IN
DRUŽBENIK, d.n.o., Brezovica pri Ljub-
ljani

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,
Tržaška cesta 440

Ustanovitelja: Janez Vidmar in Veronika
Vidmar, oba z Brezovice pri Ljubljani, Tr-
žaška cesta 440, vstopila 24. 6. 1998, vlo-
žila po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Janez Vidmar in družbenica Veronika
Vidmar, imenovana 24. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja 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.; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,

maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
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
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prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 64120 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 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; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 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; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-211179
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03907 z dne 10. 8. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOVINOPLASTIKA LOŽ, indu-
strija kovinskih in plastičnih izdelkov,
d.d., sedež: Cesta 19. oktobra 57, 1386
Stari trg pri Ložu, pod vložno št.
1/00041/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5041058
Dejavnost, vpisana 10. 8. 1998: 5020

Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti.

Sprememba statuta z dne 1. 7. 1998.

Rg-211202
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05321 z dne 2. 10. 1998 pri subjektu
vpisa IMP PROMONT – MONTAŽA, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pot k sejmišču 30, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18311/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nadomest-
ni sklep Srg 4514/97 – spremembo osnov-
nega kapitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5607167
Osnovni kapital: 96,479.450,14 SIT
Ustanovitelji: IMP PROMONT, d.d., Ljub-

ljana-Črnuče, Pot k sejmišču 30, vložil
34,544.702 SIT, Filipič Stojan, Ljubljana,
Freyerjeva 36, vložil 20,235.390,29 SIT,
Avsec Marko, Domžale, Zoisova 27, Vir,
vložil 10,117.695,15 SIT, Šalehar Janez,
Medvode, Tehovnikova 4, vložil
10,117.695,15 SIT, Britovšek Peter, Ljub-
ljana, Trebinjska 4, vložil 10,117.695,15
SIT, Horvat Bojan, Kamnik, Zaprice 8, vložil
1,011.769,51 SIT, Kobal Franc, Radom-
lje, Gajeva 18, Preserje, vložil
1,011.769,51 SIT, Bobič Ignac, Ljubljana,
Žigonova 5, vložil 939.500,26 SIT, Belak
Nikolaj, Ljubljana, Redelonghijeva 14, vložil
289.077 SIT, Štucin Gregor, Ljubljana, Rož-
na dolina c. III/17e, vložil 289.077 SIT,
Kesmič Ljudmila, Ljubljana-Črnuče, Cesta
24. junija 14, vložila 144.538,50 SIT, Mak-
sič Dragiša, Ljubljana-Črnuče, Mlinska pot
22, vložil 144.538.50 SIT, Sinur Rudolf,
Ljubljana, Vojkova 77, vložil 144.538,50
SIT, in družbeniki po seznamu – enotni de-
lež, vložili 7,371.463,61 SIT – vstopili
22. 4. 1992, odgovornsot: ne odgovarjajo.

Rg-211210
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01132 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu
vpisa LIKA ŽAGA, proizvodnja žaganega
lesa iglavcev in listavcev, d.o.o., Novo-
meška 5, Kočevje, sedež: Novomeška 5,
1330 Kočevje, pod vložno št.
1/10945/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme ustanovitelja, os-
novnega kapitala in zastopnika, uskladitev
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5461499
Osnovni kapital: 26,748.004,93 SIT
Ustanovitelji: LIK, Lesna industrija Ko-

čevje, d.d., Novomeška 5, Kočevje, vstopil
17. 1. 1991, vložil 26,748.004,93 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mal-
nar Marijan, Stara cerkev, Mlaka 21, razre-
šen 16. 12. 1997 kot zastopnik in imeno-
van za direktorja začasne uprave, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 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; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje.

Rg-211363
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05357 z dne 15. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa GRADIS TEO, Tehnične, ekonom-
ske in organizacijske storitve, d.d., se-
dež: Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07546/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5074924
Član nadzornega sveta: Paripovič Slo-

bodan, izstopil 26. 8. 1998; Skribej Mirko,
vstopil 26. 8. 1998.

Rg-211510
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01823 z dne 15. 9. 1998 pri subjektu
vpisa MESARSTVO KRUŠIČ, družba za
prodajo mesnih izdelkov, d.o.o., Ljublja-
na, Bezenškova ul. 11, sedež: Bezenško-
va 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26484/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravo priimka ustanoviteljice in
zastopnice, spremembo zastopnika in akta
o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5848440
Ustanoviteljica: Ažman Alenka, Ljublja-

na, Bezenškova ul. 11, vstopila 12. 5.
1994, vložila 2,150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Ažman Alenka, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 12. 5. 1994, in
prokuristka Mihič Tadeja, Ljubljana, Pod
Klancem 9a, imenovana 24. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 01220
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 15110
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 15811 Dejavnost pekarn;
24620 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno
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s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Sto-
ritve menz; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60240 Cestni tovorni promet;
63120 Skladiščenje; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 92530 Dejavnost botaničnih in ži-
valskih vrtov ter naravnih rezervatov; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 3022 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve
za nego telesa; 95000 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

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

Rg-211606
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04466 z dne 23. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa ALVA COMMERCE, podjetje za
trgovino na debelo in drobno, d.o.o.,
Ljubljana, Hrenova 8, sedež: Hrenova 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20210/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in družbene pogodbe ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5674549
Firma: ALVA COMMERCE, podjetje za

trgovino na debelo in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: ALVA COMMERCE,

d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 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; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 7. 1998.

Rg-211621
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05471 z dne 27. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa TREVIS, posredništvo in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kogojeva 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26185/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti, na-
slova družbenika in zastopnika ter akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5895243
Sedež: 1000 Ljubljana, Masarykova 14
Ustanovitelj: Šijanec Ivan, Nova Gorica,

Ajševica 35, vstopil 11. 2. 1995, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šijanec Ivan, imenovan 11. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejtiev.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 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; 6023 Drug
kopenski potniški promet.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 9. 1998.

Rg-211750
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04854 z dne 13. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa ASTRUS, trgovsko, storitveno in
posredniško podjetje, d.o.o., Trbovlje,
sedež: Ulica 1. junija 12, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/12065/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5491797
Firma: AVTONET, trgovsko, storitve-

no in posredniško podjetje, d.o.o., Tr-
bovlje

Skrajšana firma: AVTONET, d.o.o., Tr-
bovlje

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

Rg-211897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03010 z dne 6. 11. 1998 pri subjektu
vpisa JAVESI, podjetje za transport, grad-
beništvo in trgovino, d.o.o., sedež: Pla-
njava 3, 1236 Trzin, pod vložno št.
1/03824/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, deležev, dejavnosti in ustanoviteljev ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5318408
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelji: Sitar Janez in Sitar Veroni-

ka, ki sta vložila po 840.800 SIT, ter Sitar
Janez ml., ki je vložil 420.400 SIT, vsi iz
Ljubljane, Stožice 29b, vstopili 21. 12.
1989, odgovornost: ne odgovarjajo; Lam-
pič Monika, izstopila 21. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1998: 17110
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 17170 Priprava in predenje drugih tek-
stilnih vlaken; 17210 Tkanje preje bombaž-
nega tipa; 17250 Tkanje druge tekstilne
preje; 17300 Plemenitenje tekstilij; 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 17510 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 17530 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 19100
Strojenje in dodelava usnja; 19200 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja
obutve; 45100 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 45250 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
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45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 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; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-

javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93030 Druge storitve za
nego telesa; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-211898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03061 z dne 30. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa OBAD, varovanje premoženja,
d.o.o., Ljubljana, Vojkova 63, sedež: Voj-
kova 63, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04046/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5319943
Ustanovitelji: Zupančič Boštjan, izstopil

20. 5. 1998; Skok Davorin, Šmarje Sap,
Ljubljanska 39, vstopil 22. 12. 1989, vložil
2,189.600 SIT, Rekelj Iztok, Kranj, Stor-
žiška ulica 13, vstopil 15. 10. 1991, vložil
2,189.600 SIT, in Štucin Brane, Šmarje
Sap, Ljubljanska 42, vstopil 18. 11. 1994,
vložil 1,332.800 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-211956
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05000 z dne 29. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31171/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1319515
Firma: SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD

VITADOM
Skrajšana firma: VITADOM
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova 4
Ustanovitelj: SANOLABOR, d.d., Ljub-

ljana, Leskoškova 4, vstopil 24. 8. 1998,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Lovšin Nada, spec. ped., Piran,
Gregorčičeva 31, ter prokurista Bokal Mar-
ko, dipl. oec., Ljubljana, Bolgarska 21, in
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Pervanje Klavdij, dipl. oec., Kranj, Kališka
1, imenovani 24. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1998: 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 8531 Institu-
cionalno socialno varstvo; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev.

Rg-211968
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05558 z dne 6. 11. 1998 pri subjektu
vpisa Osnovna šola Toneta Čufarja, Ljub-
ljana, sedež: Čufarjeva 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01219/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5088755
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Grunfeld Tanja, Domžale, Trdino-
va 6, imenovana 1. 9. 1998, zastopa šolo
kot pomočnica ravnateljice.

Rg-211977
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05762 z dne 6. 11. 1998 pri subjektu
vpisa KOVINOPLASTIKA LOŽ, industrija
kovinskih in plastičnih izdelkov, d.d., se-
dež: Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari
trg pri Ložu, pod vložno št. 1/00041/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5041058
Dejavnost, izbrisana 6. 11. 1998:

73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1998: 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja.

Rg-211992
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06097 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa TOTRA TEKSTIL, podjetje poza-
menterijskih izdelkov, d.d., Trpinčeva
39, Ljubljana, sedež: Trpinčeva 39,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26146/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5860555
Dejavnost, vpisana 13. 11. 1998: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;

7482 Pakiranje; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Sprememba statuta z dne 26. 10. 1998.

Rg-212037
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01123 z dne 4. 11. 1998 pri subjektu
vpisa LIK – VIO, d.o.o. posebnega družbe-
nega pomena za zaposlovanje in rehabi-
litacijo invalidov, sedež: Novomeška 5,
1330 Kočevje, pod vložno št. 1/08988/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, firme ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala in tipa zastopnika, uskladitev de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5427142
Firma: LIK – VIO, družba z omejeno

odgovornostjo posebnega družbenega
pomena za zaposlovanje in rehabilitaci-
jo invalidov, d.o.o., Novomeška 5, Ko-
čevje

Skrajšana firma: LIK – VIO, d.o.o.
Osnovni kapital: 79,410.220,22 SIT
Ustanovitelj: Podjetje Slovenijales, Lesna

industrija Kočevje, izstopilo 16. 12. 1997;
LIK – Lesna industrija Kočevje, d.d., Ko-
čevje, Novomeška 5, vstopil 16. 12. 1997,
vložil 79,410.220,22 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pakiž Bojan, Stara Cerkev, Gorenje
66, ki od 16. 12. 1997 zastopa družbo kot
začasna uprava.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 40301 Proizvodnja pare in tople vo-
de; 40302 Distribucija pare in tople vode;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten; 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; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5551 Storitve menz; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 7524 Jav-
na varnost, zakonitost in red; 75253 Druge

oblike zaščite in reševanje; 85325 Dejav-
nost invalidskih podjetij.

Rg-211038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01124 z dne 30. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa LIK STOLIK, proizvodnja stolov,
izdelanih pretežno iz lesa pa tudi drugih
materialov, d.o.o., Novomeška 5, Kočev-
je, sedež: Novomeška 5, 1330 Kočevje,
pod vložno št. 1/10941/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala in tipa zastopni-
ka, uskladitev dejavnosti in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5461456
Firma: LIK-STOLIK, proizvodnja sto-

lov, izdelanih pretežno iz lesa pa tudi
drugih materialov, d.o.o., Novomeška 5,
Kočevje

Skrajšana firma: LIK-STOLIK, d.o.o.
Osnovni kapital: 35,827.222,22 SIT
Ustanovitelj: LIK HOLDING, d.o.o., iz-

stopil 16. 12. 1997; LIK – Lesna industrija,
d.d., Kočevje, Novomeška 5, vstopil
16. 12. 1997, vložil 35,827.222,22 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Rozman Milena, Kočevje, Ob Mahovniški
cesti 39, razrešena 16. 12. 1997 kot za-
stopnica in imenovana za direktorico zača-
sne uprave.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 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.; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln.

Rg-212039
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01130 z dne 9. 11. 1998 pri subjektu
vpisa LIK-POHIŠTVO, proizvodnja pohiš-
tva in opreme za gospodinjstvo, šole,
gostinstvo in pisarne, d.o.o., Novomeška
5, sedež: Novomeška 5, 1330 Kočevje,
pod vložno št. 1/10944/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastop-
nika, uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5461472
Firma: LIK-POHIŠTVO, proizvodnja po-

hištva in opreme za gospodinjstvo, šole,
gostinstvo in pisarne, d.o.o., Novomeška
5, Kočevje
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Osnovni kapital: 218,128.120,17 SIT
Ustanovitelj: LIK-Lesna industrija Kočev-

je, d.d., Kočevje, Novomeška 5, vstopil
16. 12. 1997, vložil 218,128.120,17 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenijales LIK
Kočevje, p.o., izstopil 9. 11. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jurkovič Anton, razrešen 15. 12.
1997; zastopnik Novak Ivan, Kočevje, Trd-
njava 9, imenovan 16. 12. 1997, zastopa
družbo kot začasna uprava brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje.

Rg-212040
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01134 z dne 4. 11. 1998 pri subjektu
vpisa LIK LAMELIRNICA, proizvodnja
vseh tipov lepljenih profilov in plošč iz
vseh vrst lesa, sedež: Novomeška 5,
1330 Kočevje, pod vložno št.
1/10946/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in zastopnika, uskladi-
tev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5461448
Firma: LIK – LAMELIRNICA, proizvod-

nja vseh tipov lepljenih profilov in plošč
iz vseh vrst lesa, d.o.o., Novomeška 5,
Kočevje

Skrajšana firma: LIK – LAMELIRNICA,
d.o.o.

Osnovni kapital: 52,931.952 SIT
Ustanovitelj: LIK HOLDING, d.d., Kočev-

je, Novomeška 5, izstopil 16. 12. 1997; LIK
– Lesna industrija Kočevje, d.d., Kočevje, No-
vomeška 5, vstopil 16. 12. 1997, vložil
52,931,952 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Tomšič Marta, Kočevje, Ob Ma-
hovniški cesti 22, ki od 16. 12. 1997 za-
stopa družbo kot začasna uprava.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 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; 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; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln.

Rg-212044
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02373 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ZNP – ZDRUŽENJE NE-
PREMIČNINSKIH PODJETIJ, gospodar-
sko interesno združenje, sedež: Kolod-
vorska 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29498/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in
pogodbe o ustanovitvi GIZ s temile podatki:

Matična št.: 1195824
Firma: Gospodarsko interesno zdru-

ženje nepremičninskih podjetij
Ustanovitelj: ALFA TOMI FLEGO, s.p.,

Koper, Pristaniška ulica 2, je izstopil 7. 9.
1997.

Rg-212053
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05273 z dne 3. 11. 1998 pri subjektu
vpisa GRUDA, export-import, mednarod-
na družba za proizvodnjo, trgovino, za-
stopanje in svetovanje, d.d., sedež: Tr-
žaška 132, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14518/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5198348
Člani nadzornega sveta: Klemenc Dani-

ca in Bernik-Kurent Katarina, izstopili 3. 9.
1998; Ullen Nataša, Jakšič Ilija in Černič
Peter, izstopili in ponovno vstopili 3. 9.
1998, ter Dolc Mojca in Žontar Jasna, vsto-
pili 3. 9. 1998.

Rg-212056
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05485 z dne 4. 11. 1998 pri subjektu
vpisa AS DOMŽALE, servis, in trgovina,
d.o.o., Domžale, sedež: Ljubljanska 1,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/20684/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslov-
nih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5704057
Ustanovitelji: Hribar Roman, Štrukelj An-

ton, Zor Bojana, Žumer Damjan in Žebalc
Janez, izstopili 21. 9. 1998; Jeras Rafael,
Domžale, Fajfarjeva 10, vložil 24,519.240
SIT, in Gognjavec Darko, Domžale, Rojska
34, vložil 81,420.260 SIT – vstopila 15. 12.
1995, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-212164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04981 z dne 26. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31154/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS v Kranju, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, usta-
novitelja, zastopnika in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5746884
Firma: INTER LEGIS INTERNATIONAL,

trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: INTER LEGIS INTER-
NATIONAL, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Osred-
ke 42

Osnovni kapital: 2,736.182 SIT
Ustanovitelj: Teršek Marija, izstopila

15. 7. 1998; Kokalj Iztok, Dol pri Ljubljani,
Osredke 42, vstopil 15. 7. 1998, vložil
2,736.182 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Teršek Marija, razrešena 15. 7.
1998; direktor Kokalj Iztok, imenovan
15. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
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met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 15. 7. 1998.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/04417/00.

Rg-212166
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05568 z dne 22. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa ETS, EUROPE TAX-FREE SHOP-
PING, Trgovina in turizem, d.o.o., Ljub-
ljana, Neubergerjeva 19, sedež: Neuber-
gerjeva 19, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24393/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, zastopnika in akta o ustano-
vitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5808146
Firma: GLOBAL REFUND, trgovina in

turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: GLOBAL REFUND,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Goriška 17
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gregorc Davor, razrešen 27. 8.
1998; direktor Pirc Marijan, Ljubljana, Ka-
runova ul. 4, imenovan 28. 8. 1998.

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

Rg-212170
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04987 z dne 22. 10. 1998 pri subjektu
vpisa FIN-SERVIS, Podjetje za računovod-
ske in finančne storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Vodnikova 232, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27521/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, ustanoviteljev, deležev, zastop-
nika in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5926734
Osnovni kapital: 3,277.000 SIT
Ustanovitelja: Šeško Marko, Sevnica,

Ribniki 59, vstopil 18. 12. 1995, vložil
1,638.500 SIT, in Dolenšek Anton, Škoc-
jan, Bučka 26, vstopil 23. 7. 1998, vložil
1,638.500 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata; Wolf Stabislava, izstopila 23. 7. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Dolenšek Anton, imenovan 23. 7. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 7. 1998.

Rg-211496
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/00575 z dne 17. 9. 1998 pri

subjektu vpisa TAHTING, Inženiring pod-
jetje za trgovino, finance, marketing,
tehnologijo in razvoj, d.o.o., Križna ulica
51a, Ljubljana, sedež: Križna ulica 51a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03678/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
naslova sedeža, družbene pogodbe z dne
19. 1. 1998 in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5314062
Firma: TAHTING, Inženiring podjetje

za trgovino, finance, marketing, tehno-
logijo in razvoj d.o.o.

Skrajšana firma: TAHTING d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vurnikova 8/IV
Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1998:

2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-

lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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;
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6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
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; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-211497
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/00597 z dne 4. 9. 1998 pri
subjektu vpisa TEXFIL, trgovina in za-
stopstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
lovška 264, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25256/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, družbene pogodbe z dne
27. 1. 1998 in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št: 5839009
Firma: TEXFIL, trgovina in zastopstva,

d.o.o., Medno
Skrajšana firma: TEXFIL, d.o.o., Medno
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Med-

no 40
Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1998:

1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava na-
ravne svile ter sukanje in teksturiranje sinte-
tične ali umetne filamentne preje; 1716 Pro-
izvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava
in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 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; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

Rg-211498
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/00601 z dne 14. 9. 1998 pri
subjektu vpisa CAR PLUS, podjetje za tr-
govino in storitve d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Verovškova 64, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04062/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža in akta o ustanovitvi z dne 26. 1. 1998
s temile podatki:

Matična št.: 5541573
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

cesta 152.

Rg-211500
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/00668 z dne 17. 9. 1998 pri
subjektu vpisa GALANTERIJA KROKODIL,
trgovina in storitve, d.o.o. Ljubljana, se-
dež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/29796/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in družbene pogodbe z dne 28. 1. 1998
s temile podatki:

Matična št.: 1215426
Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1998:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1589 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 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; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 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; 6023 Drug kopenski pot-
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niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-211501
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/00726 z dne 15. 9. 1998 pri
subjektu vpisa JAUCH & HUBENER, zava-
rovalništvo, d.o.o., sedež: Linhartova
11a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27882/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža in družbene pogodbe z dne 27. 1.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5936110
Osnovni kapital: 30,179.036,44 SIT
Ustanovitelj: JAUCH & HUBENER koman-

ditgesellschaft, Wien, Blechturnmgase 9-11,
vstop 25. 1. 1996, vložek 30,169.036,44
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211503
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/01239 z dne 8. 9. 1998 pri
subjektu vpisa KONEX, družba za turizem,
šport in marketing, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Cesta na Brdo 109, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, zastopnika in akta o ustanovi-
tvi z dne 20. 1. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5488010
Ustanovitelj: Černe Tomo, izstop 20. 1.

1998; Starc Ernest, Ljubljana, Vrtača 2, vs-
top 18. 3. 1991, vložek 1,557.631,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Černe Tomo, razrešen 20. 1. 1998;
direktorica Starc Sonja, Ljubljana, Vrtača 2,
imenovana 20. 2. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-211504
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/01240 z dne 1. 9. 1998 pri
subjektu vpisa JOBB, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: C. v Kleče 16, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13923/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
tipa zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5526728
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-

benik Plešec Bojan, Medvode, Kalanova
23, razrešen 30. 1. 1998 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktorica Bernot-Guzelj Breda, Vodice,
Skaručna 14e, razrešena 30. 1. 1998 in
imenovana za družbenico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-211507
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/01412 z dne 15. 9. 1998 pri
subjektu vpisa SALCO, Pohištvo Izvoz
Uvoz d.o.o., Ljubljana, sedež: Koprska
94, 1000 Ljubljana pod vložno št.
1/25202/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev in družbene pogodbe z dne 25. 2.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5833515
Osnovni kapital: 44,614.000 SIT
Ustanovitelji: Vrbić Zoran, Brezovica, Na

Grivi 39, Dragomer, vstop 10. 1. 1994, vlo-
žek 37,475.760 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; ABISCO GES.M.B.H., Wiesen, Sa-
uerbrunner Strasse 6a, vstop 10. 1. 1994,
vložek 4,461.400 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kodelja Nevenka, Ljubljana, ABra-
mova 4, vstop 10. 1. 1994, vložek
2,676.840 SIT, odgovornsot: ne odgovarja.

Rg-211509
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/01821 z dne 15. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ELAM, d.o.o., Cerknica,
podjetje za trgovino in storitve, Cesta
4. maja 61, 1380 Cerknica, sedež: Ce-
sta 4. maja 61, 1380 Cerknica, pod vlož-
no št. 1/24472/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, naslova sedeža, ustanovitelja, dejav-
nosti, zastopnika in akta o ustanovitvi druž-
be z dne 26. 3. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5802997
Firma: ELAM podjetje za trgovino in

storitve d.o.o.
Skrajšana firma: ELAM d.o.o.
Sedež: 1380 Cerknica, Cesta

4. maja 16a
Ustanovitelja: Mele Zvonko, izstop 23. 3.

1998; Malc Jože, Cerknica, Notranjska ce-
sta 51, vstop 7. 7. 1993, vložek 1,618.122
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mele Zvonko, razrešen 19. 3. 1998;
direktorica Malc Renata, Cerknica, Notranj-
ska cesta 51, imenovana 19. 3. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 9. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 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; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje.

Rg-211511
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/01824 z dne 1. 9. 1998 pri
subjektu vpisa MARTINK, posredništvo in
druge storitve, d.o.o., Stožice 29, Ljub-
ljana, sedež: Stožice 29, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, naslova ustanovitelja
ter zastopnika, dejavnosti in družbene po-
godbe z dne 26. 3. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5769469
Firma: MARTINK, prevozništvo in dru-

ge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MARTINK d.o.o.
Ustanoviteljica: Sitar Zdenka, Ljubljana,

Stožice 29, vstop 7. 6. 1993, vložek
805.336,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sitar Zdenka, imenovana 7. 6.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 9. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1412 Pridobivanje ap-
nenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje
skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in
peska; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 2611 Proizvodnja ravne-
ga stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega
stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacij-
skih elementov iz keramike; 2624 Proizvod-
nja druge tehnične keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mav-
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ca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2710 Proizvodnja žele-
za, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vle-
čenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Pro-
izvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Pro-
izvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih ne-
železnih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in ži-
valskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge

športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-211512
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/01832 z dne 8. 9. 1998 pri
subjektu vpisa OSMINKA & CO, družba za
založništvo, svetovanje, trgovino in gra-
fični inženiring, d.o.o. Radomlje, sedež:
Pod hribom 1, 1235 Radomlje, pod vlož-
no št. 1/20784/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika, tipa
zastopnika in akta o ustanovitvi z dne 26. 3.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5695627
Ustanovitelja: Zupančič Milan, izstop

26. 3. 1998; Zupančič Mitja, Radomlje,
Pod hribom 1, vstop 26. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Zupančič Mitja, razrešen 26. 3. 1998
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktor Zupančič Milan, Ra-
domlje, Pod hribom 1, razrešen 26. 3.
1998 in imenovan za zastopnika, ki zastopa
družbo kot svetovalec brez omejitev.

Rg-211514
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/02196 z dne 4. 9. 1998 pri
subjektu vpisa LM ERICSSON INTERNA-
TIONAL AB, predstavništvo Ljubljana, se-
dež: Dunajska 56, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26135/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5879191
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralna direktorica Kajba Marija, Ljubljana,
Klemenčičeva ulica 3, imenovana 1. 4.
1998, zastopa neomejeno.

Rg-211515
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/02197 z dne 1. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ERICSSON, trgovanje s te-
lekomunikacijskimi sistemi in proizvodi,
d.o.o., sedež: Dunajska 56, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27618/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5932203
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Velkavrh Jernej, razrešen 30. 3. 1998;
prokuristka Kajba Marija, Ljubljana, Klemen-
čičeva ulica 3, imenovana 30. 3. 1998.

Rg-211516
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/02264 z dne 14. 9. 1998 pri
subjektu vpisa MECUM LJUBLJANA, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovanje in sveto-
vanje, d.o.o. Ljubljana, sedež: Litijska ce-
sta 43, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04804/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža in akta o ustanovitvi z dne 10. 4.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5336139
Osnovni kapital: 18,401.287 SIT

Ustanovitelj: Debeljak Damjan, Ljubljana,
Vošnjakova 12, vstop 19. 2. 1990, vložek
18,401.287 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211519
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/02676 z dne 8. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ETALINE, Inženiring in tr-
govina, d.o.o., sedež: Parmova 53, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20468/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5697328
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Strmčnik Marija, razrešena 1. 5.
1998; zastopnik Strmčnik Zdravko, Ljublja-
na, Medno 49b, razrešen 1. 5. 1998 kot
namestnik direktorja in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-211524
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03493 z dne 5. 10. 1998 pri
subjektu vpisa DIETPHARM, Podjetje za tr-
govino in storitve d.o.o., Ljubljana, sedež:
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20217/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo priimka in naslova usta-
noviteljice ter zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5674069
Ustanoviteljica: Rozman Taja, Ljubljana,

Ulica Konrada BABnika 19, vstop 19. 7.
1996, vložek 586.141 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rozman Taja, imenovana 2. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-211526
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03547 z dne 16. 9. 1998 pri
subjektu vpisa CI & CA, proizvodnja, pro-
daja, gostinstvo in turizem, servisiranje,
testiranje, posredovanje, svetovanje,
uvoz-izvoz, zastopanje tujih firm, d.o.o.,
Kamnik, sedež: Podgorje 83a, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/17009/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, zastopnika in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 1126296
Sedež: 1241 Kamnik, Podgorje 83a
Osnovni kapital: 2,142.280 SIT
Ustanovitelj: Cvirn Anča, izstop 26. 3.

1997; Cvirn Ivan, Kamnik, Podgorje 83a,
vstop 20. 12. 1991, vložek 2,142.280 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cvirn Anča, razrešena 26. 3.
1997; direktor Cvirn Ivan, imenovan 26. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 9. 1998:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozi-
li; 50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje.
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Rg-211528
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03566 z dne 28. 8. 1998 pri
subjektu vpisa REAM TRADE, enginee-
ring, trgovina in storitve, d.o.o., sedež:
Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15876/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, za-
stopnika in družbene pogodbe z dne 30. 7.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5581303
Firma: REAM TRADE, trgovina na de-

belo in drobno in zastopanje d.o.o.
Skrajšana firma: REAM TRADE d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg koman-

danta Staneta 4
Ustanovitelji: Resnik Pavle, izstop 30. 7.

1998; Podgoršek Franc, Ljubljana, Krvino-
va 4, vstop 30. 7. 1998, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Garvas To-
maž, Ljubljana, Knezov štradon 20a, vstop
30. 7. 1998, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Recek Tomaž, Ljub-
ljana, Preglov trg 2, vstop 30. 7. 1998, vlo-
žek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jeraj Helena, Brezovica, V Radno 41,
vstop 30. 7. 1998, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kocjan Ana-Ma-
rija, Ljubljana, Ziherlova 6, vstop 30. 7.
1998, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Resnik Pavle, razrešen 30. 7. 1998;
direktor Recek Tomaž, imenovan 30. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1998:
6024 Cestni tovorni promet; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-211530
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03582 z dne 14. 9. 1998 pri
subjektu vpisa SELATRONIK, trgovina in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kadilni-
kova 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27631/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5935563
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hajdič Adam, razrešen 1. 6. 1998;
direktor Perovic Inko, Ljubljana-Črnuče, Je-
ža 54a, imenovan 1. 6. 1998.

Rg-211533
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05674 z dne 30. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SAVSKE ELEKTRARNE
LJUBLJANA d.o.o., sedež: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00669/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in akta o usta-
novitvi z dne 1. 10. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5044405
Sedež: 1215 Medvode, Gorenjska ce-

sta 46.

Rg-211534
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05535 z dne 15. 10. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID,
sedež: Prušnikova 98, 1210 Ljublja-
na-Šentvid, pod vložno št. 1/00408/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-

membo zastopnika in uskladitev pravnoor-
ganizacijske oblike s temile podatki:

Matična št.: 5090016000
Pravnoorg. oblika: zavod
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Cedilnik Marijan, razrešen 31. 8.
1998 kot v.d. ravnatelja; ravnateljica Paj Na-
da, Logatec, Jačka 14a, imenovana 1. 9.
1998.

Rg-211535
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05065 z dne 15. 10. 1998 pri
subjektu vpisa KRONA SENIOR, Poob-
laščena investicijska družba d.d., Ljub-
ljana, sedež: Tržaška 116, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5893666
Osnovni kapital: 7.344,388.000 SIT.

Rg-211536
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03614 z dne 16. 10. 1998 pri
subjektu vpisa DEMETRA d.o.o., Predjam-
ska 11, 1000 Ljubljana, sedež: Predjam-
ska 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04455/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža,
priimka ustanovitelja, osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi z dne 22. 6. 1998 s temile po-
datki:

Matična št.: 5448565
Firma: DEMETRA, prodaja kmetijske-

ga repromateriala, d.o.o.
Skrajšana firma: DEMETRA d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Predjamska

cesta 11
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Fras-Peterlin Renata,

Ljubljana, Predjamska cesta 11, vstop
19. 12. 1989, vložek 2,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-

vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije.

Rg-211538
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04680 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ARKADA ENA, Pooblašče-
na investicijska družba, d.d., sedež: Ce-
lovška 91, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26036/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
članov nadzornega sveta in statuta z dne
13. 8. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5886171
Osnovni kapital: 2.984,091.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Ferme Ivan, Ko-

relič Bruno in Perčič Vinko, vsi izstopili 13. 8.
1998 ter Črešnar-Pergar Nevenka, Kordelič
Matej in Žvipelj Elvira, vstopili 13. 8. 1998.

Rg-211539
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04681 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ARKADA DVA, Pooblašče-
na investicijska družba d.d., sedež: Ce-
lovška 91, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26948/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
članov nadzornega sveta in statuta z dne
13. 8. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5913063
Osnovni kapital: 1.990,623.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Skok Stane, Plev-

čak Milivoj in Hribar Peter, vsi izstopili 13. 8.
1998 ter Čeč Polona, Črešnar-Pergar Ne-
venka in Kordelič Matej, vstopili 13. 8. 1998.

Rg-211540
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04682 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ARKADA TRI, Pooblašče-
na investicijska družba d.d., sedež: Ce-
lovška 91, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27648/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
članov nadzornega sveta in statuta z dne
13. 8. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5935407
Osnovni kapital: 2.041,303.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Bizjak Kosta in

Novina Zvone, izstopila 13. 8. 1998 ter
Lampret Mojca in Kordelič Matej, vstopila
13. 8. 1998.

Rg-211541
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04888 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa NAPREDEK, Trgovina d.d.,
sedež: Ljubljanska 64, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/00955/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in statuta z dne 10. 8 1998 s temile
podatki:

Matična št.: 5025567
Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1998:

6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Rg-211542
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05186 z dne 19. 10. 1998 pri
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subjektu vpisa S HRAM, družba za uprav-
ljanje, d.d., Ljubljana, sedež: Gosposvet-
ska 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25502/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5841801
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 29.

Rg-211543
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05098 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ILIRIJA, razvoj, proizvod-
nja in trženje kozmetičnih izdelkov d.d.,
Ljubljana, sedež: Tržaška c. 40, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01054/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika, dejavnosti in statuta z dne
17. 7. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5043646
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Goriup Simona, razrešena 29. 5.
1998 kot direktorica kadrovsko-pravnega
področja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1998:
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve; 9252
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dedišči-
ne; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-211546
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05878 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa AS DOMŽALE REMONT,
podjetje za proizvodnjo in remont avto-
busov, d.o.o., Domžale, sedež: Ljubljan-
ska c. 1, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/26187/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnilni sklep Srg 2344/97, za-
radi vpisa spremembe deleža pri ustanovi-
telju Cerar Janezu s temile podatki:

Matična št.: 5887127
Ustanovitelj: Cerar Janez, Dob, Kokošje

16, vstop 15. 12. 1995, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211547
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05582 z dne 20. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ZDRUŽENJE BANK SLO-
VENIJE, Gospodarsko interesno združe-
nje, Ljubljana, sedež: Šubičeva 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25563/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5003920
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Tolar Božidar, Maribor, Ljubljanska
1a, imenovan 17. 9. 1998, zastopa združe-
nje kot namestnik direktorja.

Rg-211548
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05193 z dne 20. 10. 1998 pri
subjektu vpisa BELINKA HOLDING, d.d.,
sedež: Zasavska cesta 95, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00007/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042003
Član nadzornega sveta: Kmet Miran, iz-

stop 11. 8. 1998.

Rg-211549
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04359 z dne 20. 10. 1998 pri
subjektu vpisa STT STROJEGRADNJA, To-
varna gradbenih in transportnih strojev
in naprav, d.d., sedež: Vodenska c. 49,
1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/12197/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala in spremembo statuta z dne 29. 6.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5490707
Vpiše se sklep skupščine z dne 29. 6.

1998, da se osnovni kapital poveča s stvar-
nimi vložki od 1,343.702 SIT za 90,833.000
SIT tako, da znaša 1,434.535 SIT.

Rg-211550
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04075 z dne 20. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ETI, Elektroelement d.d.,
Obrezija 5, Izlake, sedež: Obrezija 5,
1411 Izlake, pod vložno št. 1/00225/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in statuta z dne 2. 7.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5042178
Dejavnost, izbrisana dne 20. 10. 1998:

5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1998:
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-211551
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05097 z dne 20. 10. 1997 pri
subjektu vpisa INTERTRADE, Mednarod-
no podjetje, d.d., Ljubljana, Kolodvorska
9, sedež: Kolodvorska 9, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5687080
Člani nadzornega sveta: Hojnik Albin, Bo-

kal Stanka, Lamovšek Franc, Drašček Duša
in Pogačar Dragica, vsi izstopili 16. 8. 1998
ter Orehek Jožica, Bokal Stanka, Anžur
Bogdan, Eminič Irena in Nahtigal Boštjan,
vstopili 16. 8. 1998.

Rg-211552
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05279 z dne 20. 10. 1998 pri
subjektu vpisa VCS, Vizualni komunika-
cijski sistemi d.o.o. Ljubljana, sedež:
Stegne 13a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10565/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5448450
Ustanovitelj: Brecl Alfred, Gregorič Fe-

dor, Maček Jadran, izstopili 16. 4. 1998;
VEGA d.d., Ljubljana Stegne 13a, vstop
17. 4. 1998, vložek 8,800.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-211553
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/02287 z dne 20. 10. 1998 pri

subjektu vpisa SRC FIS, finančne in lea-
sing storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tr-
žaška 116, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25825/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala, novega zastop-
nika in spremembo družbene pogodbe z
dne 1. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5865620
Osnovni kapital: 9,500.000 SIT
Ustanovitelji: Butara Melita, izstop 6. 10.

1997; Jerebic Rihard, Tržič, Kovorska 59,
vstop 17. 8. 1994, vložek 2,738.702 SIT,
odgovornsot: ne odgovarja; Kikelj Boris,
Ljubljana, Tržaška 41, vstop 17. 8. 1994,
vložek 2,143.730 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Žerko Ivan, Mengeš, Mlakarjeva
44, Trzin, vstop 17. 8. 1994, vložek
2,262.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Brlečič Andrej, Ljubljana, Črna vas 87,
vstop 24. 6. 1996, vložek 714.519 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; SRC INFO
d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 18, vstop
24. 6. 1996, vložek 1,190.549 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Jerebic Rihard, imenovan 1. 12. 1997.

Rg-211554
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04513 z dne 20. 10. 1998 pri
subjektu vpisa AS DOMŽALE REMONT,
podjetje za proizvodnjo in remont avto-
busov, d.o.o. Domžale, sedež: Ljubljan-
ska c. 1, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/26187/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in družbene pogodbe z dne 8. 6. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5887127
Ustanovitelji: Čretnik Zdravko, izstop

29. 5. 1998; HABjanič Roman, izstop 29. 5.
1998; Prosenc Brane, izstop 3. 6. 1998;
Buhinjak Josip, izstop 12. 2. 1998; Buhi-
njak Marija, Domžale, Ljubljana, cesta 95,
vstop 12. 2. 1998, vložek 420.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Buhinjak Roman,
Domžale, Ljubljanska cesta 95, vstop 12. 2.
1998, vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sever Jože, Domžale, Gasilska
pot 4, Sr. Jarše, vstop 15. 12. 1995, vložek
210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Srebotnik Stanislava, Domžale, Ul. Simona
Jenka 12, vstop 15. 12. 1995, vložek
240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stanko Štefan, Kamnik, Groharjeva ul. 2, vs-
top 15. 12. 1995, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Žnidar Anton, Ra-
domlje, Levstikova ul. 5, vstop 15. 12. 1995,
vložek 8,030.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; AS DOMŽALE REMONT, d.o.o.,
Domžale, Ljubljanska c. 1, vstop 26. 11.
1996, vložek 9,710.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Habjanič Anton, Lukovica, Pre-
voje 27, vstop 15. 12. 1995, vložek
740.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Osredkar Franc, Komenda, Nasovče 6, vs-
top 15. 12. 1995, vložek 310.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-211555
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/06004 z dne 21. 10. 1998 pri
subjektu vpisa FIT & FUN, studio za re-
kreacijo in razvedrilo, d.o.o., Ljubljana,
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Kranjčeva ulica 26, sedež: Kranjčeva uli-
ca 26, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25705/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5865646
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Papič Jože, Ljubljana, Tugomerjeva
74, imenovan 19. 5. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1998: 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 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; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-211586
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04925 z dne 30. 10. 1998 pri
subjektu vpisa OMNIKOM 2, podjetje za
trgovino in storitve, d.d. Trbovlje, Savinj-
ska cesta 55, sedež: Savinjska cesta 35,
1420 Trbovlje, pod vložno št. 1/13838/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.d. v d.o.o., spremembo firme,
naslova sedeža, osnovnega kapitala, uskla-
ditev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5563160
Firma: OMNIKOM 2, podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Trbovlje, Savinj-
ska cesta 34

Skrajšana firma: OMNIKOM 2, d.o.o.,
Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1420 Trbovlje, Savinjska ce-
sta 34

Osnovni kapital: 2,150.000 SIT
Ustanovitelj: OMNIKOM, d.o.o., Trbov-

lje, Šuštarjeva kolonija 7, vstop 29. 8.
1991, vložek 2,150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1998:
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-

nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6312 Skladiščenje; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-211622
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05473 z dne 29. 10. 1998 pod
št. vložka 1/31169/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matičnašt.: 1327895
Firma: GILANTI, poslovno svetovanje

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GILANTI d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška c. 116
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Knavs Matjaž, Ljubljana,

Rožna dolina cesta XXI/5a, vstop 24. 9.
1998, vložek 1,974.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; ŠkABar Matjaž, Domžale, Pre-
šernova cesta 30, vstop 24. 9. 1998, vložek
126.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Knavs Matjaž, imenovan 24. 9. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
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-
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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.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-

mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-211740
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04656 z dne 20. 10. 1998 pod
št. vložka 1/31141/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1319108
Firma: T 4-2, marketing in organiza-

cijske dejavnosti, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: T 4-2, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Pečinska uli-
ca 22b

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Čampa Danijel, Ljubljana,

Pečinska ulica 22b, vstop 16. 9. 1998, vlo-
žek 1,575.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pušl Janja, Ljubljana, Pečinska ulica
22b, vstop 16. 9. 1998, vložek 525.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Čampa Danijel, imenovan 16. 9.
1998; zastopnica Pušl Janja, imenovana
16. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9262 Dejavnost ma-
rin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Rg-211746
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05369 z dne 14. 10. 1998 pri
subjektu vpisa KLIMAHIT d.o.o., inženi-
ring, sedež: Aleševčeva 74, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02444/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme, ustanoviteljev, deležev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5299209
Skrajšana firma: KLIMAHIT d.o.o.
Ustanovitelji: Korotaj Andrej, Ljubljana,

Groharjeva cesta 14, vstop 11. 9. 1989,
vložek 1,916.661,34 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jurišič Branko, Vrhnika, Can-
karjevo nABrežje 10, Verd, vstop 11. 9.
1989, vložek 1,916.661,33 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Žontar Aleš, Ljubljana,
Komenskega 22, vstop 11. 9. 1989, vlo-
žek 1,916.661,33 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Knol Matjaž, izstop 10. 9.
1998.
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Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1998:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska 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;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-

la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško

opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
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ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 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.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za

nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-211755
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05331 z dne 7. 10. 1998 pod
št. vložka 1/31086/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1327607
Firma: EUROLEASE, finance, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROLEASE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 103
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: HYPO-BA LEASING SEUD

GMBH, Celovec, St. Veiter Strasse 34, vs-
top 14. 7. 1998, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornsot: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kassmannhuber Peter, Feldkirchen
I.K., Neuhofweg 10, imenovan 14. 7. 1998,
zastopa družbo skupaj z drugim direktorjem
ali prokuristom; direktor Kunesch Heinz, Du-
naj, Seidlgasse 21, imenovan 14. 7. 1998,
zastopa družbo skupaj z drugim direktorjem
ali prokuristom; prokurist Hribar Janez, Ljub-
ljana, Celovška 136, imenovan 14. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-211758
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05397 z dne 6. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SYNCRO, podjetje za trgo-
vino, inženiring in storitve, d.o.o., Dom-
žale, sedež: Savska cesta 48, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/26985/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5919754
Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1998:

1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1586 Predelava čaja in kave; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
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; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 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.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
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mo; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 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; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6420 Telekomuni-
kacije; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost.

Rg-211764
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04685 z dne 1. 10. 1998 pri
subjektu vpisa PIRADEL, podjetje za inženi-
ring, marketing, razvoj in proizvodnjo ra-
čunalniških, informacijskih in komunika-
cijskih sistemov, Ljubljana d.o.o., sedež:
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17408/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova ustanovite-
ljev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5593450
Ustanovitelja: Brezovar Marjan in Brezovar

Gosar Irena, oba Notranje Gorice, ŽABnica
39, vstopila 24. 4. 1992, vložila po
1,484.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih

nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4521 Splošna gradbena dela;
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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske

storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti.

Rg-211765
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/02001 z dne 1. 10. 1998 pod
št. vložka 1/31064/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1293702
Firma: P.I.A. NEPREMIČNINE, posre-

dovanje, zastopanje in prodaja, d.o.o.
Skrajšana firma: P.I.A. NEPREMIČNINE

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tacenska 95
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lotrič Rajko, Škofja Loka,

Frankovo naselje 60, vstop 14. 1. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fajfar Janez, Škofja Loka, Podlubnik
158, imenovan 14. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1998:
2215 Drugo založništvo; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
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; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-

niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov.

Rg-211850
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04578 z dne 16. 11. 1998 pri
subjektu vpisa POINT, design, inženiring,
marketing, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 16,
sedež: Brilejeva 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03219/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, firme,
uskladitev dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe z dne 31.8. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5315085
Firma: POINT, design, inženiring, mar-

keting, d.o.o.
Skrajšana firma: POINT d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Alešovčeva

ulica 50
Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1998:

3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 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; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 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; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 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; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-211863
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04492 z dne 9. 11. 1998 pri
subjektu vpisa EMENS, Podjetje za elek-
troniko, računalništvo, trgovino in zasto-
panje, d.o.o., Praprotno n.h., Hrastnik,
sedež: Praprotno n.h., 1430 Hrastnik,
pod vložno št. 1/03350/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
firme, dejavnosti, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe z dne
28. 7. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5305845
Firma: EMENS, Podjetje za elektroni-

ko, računalništvo, trgovino in zastopa-
nje, d.o.o. Praprotno 63a, Hrastnik

Sedež: 1430 Hrastnik, Praprotno 63a
Dejavnost, vpisana dne 9. 11. 1998:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
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2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina

na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 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; 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;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-

čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 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; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 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; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-211875
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05743 z dne 3. 11. 1998 pri
subjektu vpisa COMING TRADE, družba
za mednarodno trgovino, d.o.o., Vrhni-
ka, sedež: Trg Karla Grabelška 1, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/20216/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, zastopnikov, uskladitev dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe z
dne 2. 10. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5846234
Sedež:  1360  Vrhnika,  Tržaška  ce-

sta 28
Ustanovitelj: Gostiša Ronko, Vrhnika,

Opekarska 28, vstop 2. 7. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Veršec Vinko, razrešen 2. 10. 1998; di-
rektor Gostiša Ronko, imenovan 2. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
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Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 51650 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah.

Rg-211878
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05711 z dne 2. 11. 1998 pod
št. vložka 1/31177/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1328263
Firma: TAPRO TRGOVINA prodaja, in-

ženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TAPRO TRGOVINA,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška c.

280
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Kolenc Ludvik, Ljublja-

na-Šmartno, Grško 16, vstop 1. 10. 1998,
vložek 1,470.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zidar Anton, Ljubljana-Šmartno,
Grško 16, vstop 1. 10. 1998, vložek
252.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zupančič Natalija, Ljubljana-Polje, Rjava ce-
sta 27, vstop 1. 10. 1998, vložek 252.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zevnik Mi-
lena, Videm-Dobrepolje, Podgorica 15, vs-
top 1. 10. 1998, vložek 126.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolenc Ludvik, imenovan 1. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 2. 11. 1998:
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-

kov, d.n.; 31500 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 45250 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in

računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 63220 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 63230 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71310 Dajanje
kmetijskih 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.; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74820 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-211879
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05673 z dne 2. 11. 1998 pod št.
vložka 1/31176/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1331094
Firma: NIKO MIHIČINAC k.d. Nepre-

mičnine, posredovanje, strokovno sve-
tovanje, proizvodnja in storitve

Skrajšana firma: NIKO MIHIČINAC Ne-
premičnine k.d., – Grosuplje

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1290 Grosuplje, Kolodvorska 3
Ustanovitelja: Mihičinac Niko, Grosup-

lje, Št. Jurij 62, vstop 1. 10. 1998, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Nered Marija, Grosuplje, Trubarjeva 1, vs-
top 1. 10. 1998, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Mihičinac Niko, imenovan 1. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 2. 11. 1998:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
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zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 6412 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
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; 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60 družba
opravlja samo varovanje.

Rg-211882
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05719 z dne 28. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SIBEX, podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Tržaška cesta 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13859/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev, zastopnikov,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe z dne 7. 10. 1998 s temile
podatki:

Matična št.: 5526744
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Smrdel Brane, Ljubljana Čr-

nuče, Mlinska pot 24, vstop 5. 11. 1991,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Rupar Marko, Begunje pri Cerknici,
Begunje 111, vstop 22. 10. 1993, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rupar Marko, imenovan 7. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1998:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-

mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 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; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 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; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Rg-211883
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05726 z dne 28. 10. 1998 pod
št. vložka 1/31164/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1328344
Firma: VEGA INTERNATIONAL, pro-

izvodnja optičnih naprav, d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: VEGA INTERNATIO-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 13a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Skubic Tomaž, Ljubljana,

Celovška cesta 189, vstop 6. 10. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skubic Tomaž, imenovan 6. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1998:
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 5114 Po-
sredništvo 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; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje.

Rg-211884
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05174 z dne 27. 10. 1998 pri
subjektu vpisa TE-MM, podjetje za krovstvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Skopska 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09388/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopni-
kov in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5427878
Firma: LIBRES, trgovina in storitve

d.o.o.
Skrajšana firma: LIBRES d.o.o.
Sedež: 1240 Kamnik, Jamova ulica 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Marič Mario, izstop 9. 9.

1998; Kobilšek Pavel in Kobilšek Sonja,
oba Kamnik, Jamova ulica 15, vstopila 9. 9.
1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marič Mario, razrešen 9. 9. 1998;
direktorica Kobilšek Sonja, Kamnik, Jamo-
va ulica 15, imenovana 9. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
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športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-

belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
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; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6420 Telekomunikaci-
je; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210

Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo
kulturne dediščine; 9253 Dejavnost botanič-
nih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-211885
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05917 z dne 27. 10. 1998 pod
št. vložka 1/31160/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1338668
Firma: CLEANPORT, družba za poslov-

ne storitve d.o.o.
Skrajšana firma: CleanPort d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 26
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: EQUITAS d.o.o., Ljublja-

na, Miklošičeva 26, vstop 1. 9. 1998, vlo-
žek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Orel Jure, Koper, Cesta na Markovec
49, vstop 1. 9. 1998, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Orel Jure, imenovan 1. 9. 1998; za-
stopnik Sotošek Iztok, Ljubljana, Ježa 47,
imenovan 1. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1998:
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-
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strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Rg-211895
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/01574 z dne 3. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa EL – ARI, elektro – avtomatika,
regulacije, instalacije d.o.o., Beblerjev trg
3, Ljubljana, sedež: Beblerjev trg 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08833/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5419743
Firma: EL – ARI, elektro – avtomatika,

regulacije, instalacije d.o.o., Šlandrova
10, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Šlandrova 10.

Rg-211899
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03108 z dne 3. 11. 1998 pri
subjektu vpisa DINERS CLUB SLO, finanč-
no svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska 156, 1113 Ljubljana, pod vložno št.
1/23564/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5781469
Sedež: 1113 Ljubljana, Dunajska 129.

Rg-211901
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03135 z dne 3. 11. 1998 pri
subjektu vpisa NORICUM, podjetje za tr-
govino in storitve d.o.o., Ljubljana, Steg-
ne 21, sedež: Stegne 21, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21162/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, firme, dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5700850
Firma: NORICUM, podjetje za trgovi-

no in storitve d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: NORICUM, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 3
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1998:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 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; 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
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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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina

na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 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;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti.

Rg-211902
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03136 z dne 3. 11. 1998 pri
subjektu vpisa INTERCOMERCE- SL, Pod-
jetje za proizvodnjo, uvoz in izvoz, turizem
in trgovino, d.o.o., Milana Majcna 18, Ljub-
ljana, sedež: Milana Majcna 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08460/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5419093
Firma: INTERCOMERCE- SL, Podjetje

za proizvodnjo in izvoz, turizem in trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Podutiška 94.

Rg-211903
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03785 z dne 17. 11. 1998 pri
subjektu vpisa OLYMPUS TRGOVINA
d.o.o., sedež: Vodovodna 1, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28210/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5953219
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Kosmina Martin, razrešen 16. 5.
1998; prokurist Lovšin Tone, Ribnica, Tru-
barjeva 7, imenovan 16. 5. 1998.

Rg-211906
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05594 z dne 17. 11. 1998 pod
št. vložka 1/31238/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1328107
Firma: PAPIRUS PRINT d.o.o., ti-

skarstvo in trgovina
Skrajšana firma: PAPIRUS PRINT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 78
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Simončič Simon, Ljubljana,

Plevančeva 43, vstop 3. 11. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Simončič Franc, Ljubljana, Plevanče-
va 43, imenovan 3. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
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sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 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; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6010 Železniški promet; 602
Drug kopenski promet; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Rg-211907
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05601 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa DIVINO, marketing d.o.o.,
sedež: Slovenska 27, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/16985/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5592836
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 9
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Cvar Divna, razrešena 1. 10.
1998; direktor Taštanoski Naum, Ljubljana,
Pod hrasti 56, imenovan 1. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154

Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
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gih prometnih agencij; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 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; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti.

Rg-211908
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05603 z dne 3. 11. 1998 pri
subjektu vpisa EVEX, podjetje za inženiring,
marketing, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Verd 42, Vrhnika, sedež: Verd 42, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/03912/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5364647
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Južnič-Miklavčič Ksenija, Vrhnika,
Verd 42, imenovana 1. 10. 1998, zastopa
družbo kot namestnica direktorja – komer-
cialni direktor.

Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754

Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 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;
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; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 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); 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6411 Javne poštne stori-
tve; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
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7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
92623 Druge športne dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-211911
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05626 z dne 17. 11. 1998 pod
št. vložka 1/31239/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1328158
Firma: TUBETEC LABORATORY SLAP-

ŠAK IN SLAPŠAK d.n.o., družba za raz-
voj, izdelovanje in servis, Ljubljana

Skrajšana firma: TUBETEC LABORA-
TORY SLAPŠAK IN SLAPŠAK d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska cesta
151b

Ustanovitelja: Slapšak Mihael in Slapšak
Tomaž, oba Ljubljana, Litijska cesta 151b,
vstopila 5. 10. 1998, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Slapšak Mihael, imenovan 5. 10.
1998; družbenik Slapšak Tomaž, imenovan
5. 10. 1998, zastopa družbo kot namestnik
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 29240 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 31200 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 31500 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 32100 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 32200 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33200 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 33300 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 36300 Pro-
izvodnja glasbenih instrumentov; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-211912
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05672 z dne 20. 11. 1998 pod
št. vložka 1/31249/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1328212
Firma: PAJER d.o.o., podjetje za ob-

delavo kovin in proizvodnjo strojev, So-
teška pot 17, Ljubljana-Črnuče

Skrajšana firma: PAJER, d.o.o., Ljublja-
na-Črnuče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, So-
teška pot 17

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mivšek Radislav, Ljublja-

na-Črnuče, Soteška pot 17, vstop 1. 10.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Mivšek Radislav, imenovan 1. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2931 Proizvodnja traktor-
jev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo

pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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.

Rg-211914
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05909 z dne 18. 11. 1998 pod
št. vložka 1/03912/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5364647002
Firma: EVEX, Podjetje za inženiring,

marketing, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Verd 42, Vrhnika – PE Logatec,
Tržaška cesta 3, Logatec

Skrajšana firma: EVEX, d.o.o., Vrhnika
– PE Logatec

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1370 Logatec, Tržaška c. 3
Ustanovitelj: EVEX, Podjetje za inženiring,

marketing, proizvodnjo in trgovino d.o.o.,
Verd 42, Vrhnika, vstop 1. 10. 1992, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Miklavčič Alojz, Vrhnika, Verd 42,
imenovan 1. 10. 1998; zastopnica Juž-
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nič-Miklavčič Ksenija, Vrhnika, Verd 42,
imenovana 1. 10. 1998, zastopa podružni-
co kot namestnica direktorja – komercialni
direktor.

Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 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;
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; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 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); 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6411 Javne poštne stori-
tve; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije;

7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
92623 Druge športne dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-211917
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06179 z dne 19. 11. 1998 pri
subjektu vpisa VIRLES, inženiring, trgovi-
na in svetovanje, d.o.o., sedež: Dvorža-
kova 4a, 1230 Domžale – Vir pri Dom-
žalah, pod vložno št. 1/09706/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5439922
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: Štepec Milenko, Domža-

le, Dvoržakova 4a, Vir, vstop 20. 11. 1990,
vložek 9,897.400 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Štepec Marjeta, Domžale, Dvorža-
kova 4a, Vir, vstop 15. 4. 1994, vložek
102.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1998:
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.

Rg-211918
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06198 z dne 20. 11. 1998 pri
subjektu vpisa EMBAL-P družba za pro-
izvodnjo in trgovino z embalažo in pla-
stiko d.o.o., sedež: Kersnikova 11, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26125/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev, deležev in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5886031
Sedež: 1230 Domžale, Bišče 6b
Ustanovitelja: Šušteršič Mihael, izstop

22. 10. 1998; Šušteršič Živana, izstop
22. 10. 1998; Lavš Uroš, Domžale, Bišče
6b, vstop 22. 10. 1998, vložek 735.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lavš Bog-
dana, Domžale, Bišče 6b, vstop 22. 10.
1998, vložek 765.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šušteršič Mihael, razrešen 22. 10.
1998; direktor Lavš Uroš, imenovan 22. 10.
1998.



Stran 2372 / Št. 34-35 / 13. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Rg-211919
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06199 z dne 19. 11. 1998 pri
subjektu vpisa LEDO, podjetje za trgovi-
no s sladoledom, zmrznjeno hrano in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska 130, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29821/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 1216350
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bobnar Janez, razrešen 31. 10.
1998; direktor Mioč Stjepko, Trzin, Perne-
tova ulica 5, imenovan 2. 11. 1998.

Rg-211920
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06232 z dne 19. 11. 1998 pri
subjektu vpisa DEON, svetovanje d.o.o.
Ljubljana, sedež: Predjamska 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12825/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5503086
Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1998:

8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost.

Rg-211923
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/00190 z dne 29. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SLOVENIJALES DRF, druž-
ba za razvoj in financiranje d.d., Ljublja-
na, Dunajska 22, sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02085/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o zmanjšanju osnovnega ka-
pitala, spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti in spremembo statuta
z dne 19. 12. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5286271
Osnovni kapital: 99,556.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1998:

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Vpiše se sklep skupščine z dne 19. 12.
1996 o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic za 1,197.000 SIT.

Rg-211924
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/00230 z dne 28. 10. 1998 pri
subjektu vpisa AC – UNION d.o.o. za notra-
njo in zunanjo trgovino z avtomobili in de-
li, Ljubljana, Savska 2, sedež: Savska 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19693/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev
družbe AUTOCOMMERCE d.o.o., Kranj
(1/04767/00) k družbi AC-UNION d.o.o.,
Ljubljana ter spremembo deležev in osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5662893
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: AUTOCOMMERCE, zuna-

nja in notranja trgovina, servis in proizvod-

nja d.d. Ljubljana, Allendejeva 5, vstop 4. 8.
1992, vložek 3,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Pripojitev družbe AUTOCOMMERCE,
d.o.o. za notranjo in zunanjo trgovino z av-
tomobili in deli, Kranj (vl. št. 1/04767/00)
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
14. 1. 1998.

Rg-211926
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/01241 z dne 29. 10. 1998 pri
subjektu vpisa CENTRALNA BORZNA
DRUŽBA d.o.o., sedež: Zaloška 54, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25923/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, vložkov, firme in
družbene pogodbe z dne 23. 9. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5879477
Firma: CENTRALNA BORZNO PO-

SREDNIŠKA DRUŽBA d.o.o.
Osnovni kapital: 44,775.000 SIT
Ustanovitelji: GOZDNO GOSPODAR-

STVO POSTOJNA d.d., Postojna, Vojkova
9, vložek 11,500.000 SIT, EMENS d.o.o.,
Hrastnik, Prapretno 63a, vložek 1,200.000
SIT, Kekec Albert, Dornava, Borovci 63,
vložek 500.000 SIT, Mlinarič Romana,
Hrastnik, Prapretno 63, vložek 500.000
SIT, Kovačič Natalija, Ljubljana, Colnarjeva
ulica 12, vložek 500.000 SIT, Špetič Aleš,
Ljubljana, Pugljeva 8, vložek 500.000 SIT,
vstopili 23. 9. 1997, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-211927
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/01248 z dne 9. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ZDRUŽENJE ČLANOV
BORZE VREDNOSTNIH PAPIRJEV – GIZ
Ljubljana, sedež: Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25554/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5847150
Ustanovitelja: UBK BANKA d.d., Ljublja-

na, izstop 5. 1. 1998; PM&A,
PORTFOLIOMANAGEMENT&ANALYSIS,
d.d., Ljubljana, izstop 12. 2. 1998.

Člana nadzornega sveta: Racman Ser-
gej, izstop 25. 2. 1998 ter Jagodic Marko,
izstop 25. 2. 1998.

Rg-211928
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/01947 z dne 27. 10. 1998 pri
subjektu vpisa AVTOMERKUR VOZILA,
prodaja vozil, d.o.o., sedež: BTC, Šmar-
tinska 152, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26874/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5913241
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jesih Jakob, razrešen 31. 3. 1998
kot začasni direktor; zastopnica Zorko Ta-
nja, Ljubljana, Beblerjev trg 12, imenovana
10. 3. 1998.

Rg-211931
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/02878 z dne 30. 10. 1998 pri
subjektu vpisa MELMAC NENAD VA-

LADŽIJA IN OSTALI d.n.o., trgovina,
uvoz-izvoz, montaža in servis hladilnih na-
prav, sedež: Molniške čete 17, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, naslova sedeža, deležev, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika,
akta o ustanovitvi z dne 7. 10. 1998 in preob-
likovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5433436
Firma: MELMAC M.A. trgovina, uvoz-iz-

voz, marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: MELMAC M.A. d.o.o.,

Ljubljana
Sedež:  1000  Ljubljana,  Brodarjev

trg 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Marjanovič Ana, Ljublja-

na, Brodarjev trg 11, vstop 18. 5. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Valadžija Nenad, izstop 18. 5.
1998; Valadžija Vera, izstop 18. 5. 1998.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: di-
rektor Valadžija Nenad, razrešen 18. 5.
1998; direktorica Marjanovič Ana, imeno-
vana 18. 5. 1998.

Rg-211933
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/02897 z dne 13. 11. 1998 pri
subjektu vpisa AC – UNION d.o.o. za no-
tranjo in zunanjo trgovino z avtomobili
in deli, Ljubljana, Savska 2, sedež: Sav-
ska 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19693/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža
in akta o ustanovitvi z dne 21. 5. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5662893
Firma: AC – UNION, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Baragova 5.

Rg-211934
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/02936 z dne 6. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ZDU ZDRUŽENJE DRUŽB
ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH
SKLADOV – GIZ, Ljubljana, sedež: Šubi-
čeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26183/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5872324
Ustanovitelj: DIVIDA d.d., Ljubljana, iz-

stop 14. 5. 1998.

Rg-211935
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03005 z dne 29. 10. 1998 pri
subjektu vpisa MERCATA 1, pooblaščena
investicijska družba, d.d., Ljubljana, se-
dež: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26827/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5911516
Osnovni kapital: 5.262,664.000 SIT.

Rg-211937
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03145 z dne 29. 10. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA LITIJA,
Cesta komandanta Staneta 2, Ljubljana,
sedež: Cesta komandanta Staneta 2,
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1270 Litija, pod vložno št. 1/20687/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1998:
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-211938
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03155 z dne 12. 11. 1998 pri
subjektu vpisa FKN, družba za trgovino in
zastopstvo, d.o.o., Vrhnika, sedež: Tr-
žaška cesta 28, 1360 Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/29044/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika, vlož-
ka in družbene pogodbe z dne 28. 5. 1998
s temile podatki:

Matična št.: 1189328
Ustanovitelj: GT, Družba za trgovino na

debelo in drobno z mešanim blagom, d.o.o.,
izstop 28. 5. 1998; Delniška družba – Tovar-
na kablov “NEGOTINO”, Negotino, Industrij-
ska cona bb, izstop 18. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211943
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03749 z dne 27. 10. 1998 pri
subjektu vpisa HOTEL LEV, Družba za ho-
telirstvo, gostinstvo in turizem, d.d., Ljub-
ljana, Vošnjakova 1, sedež: Vošnjakova
1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00053/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5000548
Osnovni kapital: 921,552.000 SIT.

Rg-211944
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04035 z dne 6. 11. 1998 pri
subjektu vpisa AIDS FONDACIJA ROBERT,
Ljubljana, Miklošičeva 38, sedež: Miklo-
šičeva 38, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26267/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5872910
Sedež: 1000 Ljubljana, Bežigrad 7.

Rg-211945
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04107 z dne 6. 11. 1998 pod
št. vložka 1/30010/38 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 1233661004
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Kočevje

Skrajšana firma: SLKD Območna izpo-
stava Kočevje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1330 Kočevje, Reška 16
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstop 16. 4. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marinč Martin, Vas, Fara 15, imeno-
van 16. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževa-

nje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-211946
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04125 z dne 29. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GEA COLLEGE d.d., po-
slovno izobraževanje, tuj prevod firme:
Global Entrepreneurship Academy, se-
dež: Dunajska 156, 1001 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28595/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5385334
Osnovni kapital: 409,400.000 SIT.

Rg-211947
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04296 z dne 27. 10. 1998 pri
subjektu vpisa VOLNA, Trgovsko podjet-
je, p.o., Ljubljana, Mačkova 2, sedež:
Mačkova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00284/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje iz p.o.
v d.d., spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala, datuma zastop-
nika, uskladitev dejavnosti, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5024722
Firma:  TRGOVSKO  PODJETJE  VOL-

NA d.d.
Skrajšana firma: VOLNA, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 123,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba

d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 15. 5.
1998, vložek 24,600.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mestni ljudski odbor
glavnega mesta Ljubljana, izstop 15. 5.
1998; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 15. 5. 1998, vlo-
žek 12,300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska 5, vstop 15. 5. 1998, vložek
12,300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; upravičenci interne razdelitve po sez-
namu, vstopili 15. 5. 1998, vložili
24,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa po
seznamu, vstopili 12. 5. 1998, vložili
49,200.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Murgel Vito, dipl. ek., Ig, Ig 442,
razrešen 18. 5. 1998 in imenovan za za-
stopnika, ki zastopa družbo kot začasna
uprava.

Člani nadzornega sveta: Andlovec Vla-
sta, Merjasec Sonja, Sodin mag. Vlado, dipl.
ek., Škoflek Danilo in Župevec Bojan, si
vstopili 4. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1998:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo št. LP 00426/00926 –
1998/KJ z dne 17. 7. 1998.

Rg-211948
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04411 z dne 30. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SKB INVESTICIJSKO POD-
JETJE GARPO d.o.o., Ljubljana, Sloven-
ska 56, sedež: Slovenska 56, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21582/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, družbenikov, vložkov, zastopnikov in
družbene pogodbe z dne 6. 7. 1998 s te-
mile podatki:

Matična št.: 5769159
Firma: INVEST RENT, Podjetje za po-

slovanje in upravljanje z nepremičnina-
mi d.o.o.

Skrajšana firma: INVEST RENT d.o.o.
Ustanovitelji: SKB, Investicijsko podjetje

d.o.o., izstop 6. 7. 1997; PARKPLAN, Pod-
jetje za poslovanje in upravljanje z nepre-
mičninami, parkirnimi hišami ter gostinsko
in trgovsko dejavnostjo, d.o.o., Ljubljana,
Pod hribom 55, vstop 6. 7. 1998, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
INVESTPLAN, Podjetje za investicijsko,
gradbeno in trgovsko dejavnost d.o.o. Ljub-
ljana, Pod hribom 55, vstop 6. 7. 1998,
vložek 735.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; ENERGOPLAN, Gradbeno podjet-
je d.d., Ljubljana, Pod hribom 55, vstop
6. 7. 1998, vložek 30.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kavčič Jože, razrešen 6. 7. 1998;
direktorica Finc Ana, Ljubljana, Smrtnikova
ulica 3, imenovana 6. 7. 1998, zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev, skupno z
drugim direktorjem; direktorica Čuš Marti-
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na, Škofja Loka, Groharjevo naselje 8, ime-
novana 6. 7. 1998, zastopa in predstavlja
družbo brez omejitev, skupno z drugim di-
rektorjem; prokurist Rous Gorazd, Ljublja-
na, Strossmayerjeva ulica 20, imenovan
6. 7. 1998.

Rg-211949
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04564 z dne 29. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GOSTINSKO PODJETJE
LJUBLJANA d.d., sedež: Streliška ulica 12,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00945/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta in statuta z
dne 14. 7. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5006287
Člani nadzornega sveta: Koprivnikar To-

ne, Vodopivec Vinko, Strlekar Ana in Gončin
Radana, vsi izstopili 14. 7. 1998 ter Glavan
Anton, Koprivnikar Tone, Vodopivec Vinko in
Godeša Gregor, vstopili 14. 7. 1998.

Rg-211950
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04577 z dne 26. 10. 1998 pri
subjektu vpisa KOLINSKA, prehrambena
industrija, d.d., sedež: Šmartinska c. 30,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00275/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
članov nadzornega sveta in statuta z dne
31. 7. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5132614
Osnovni kapital: 3.169,525.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Lozar Ludovi-

ka-Bara, članica, izstopila 31. 7. 1998;
Dimc Anton, vstopil 31. 7. 1998.

Rg-211952
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04770 z dne 28. 10. 1998 pri
subjektu vpisa MANUFAKTURA LJUBLJA-
NA, Trgovska družba d.d., sedež: Sloven-
ska 28/I, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00054/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta z dne 20. 8. 1998 s temile
podatki:

Matična št.: 5024749
Člani nadzornega sveta: Juvan Stane,

Gomboc Štefan, Zrim Ludvik, Vuksan Božena
in Golob Jože, vsi izstopili 20. 7. 1998 ter
Rangus Katrca, dipl. iur., Kodrič Sandi, mag.
in Sekavčnik Bojan, vstopili 20. 7. 1998.

Rg-211953
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04787 z dne 29. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ELEKTROMONTAŽA, elek-
tromontažno in projektivno podjetje,
d.d., Ljubljana, sedež: Tržaška cesta
126, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00138/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5067308
Člani nadzornega sveta: Manfreda Mar-

jan, izstop 19. 8. 1998 in Mulej Bojan, vs-
top 19. 8. 1998.

Rg-211954
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04826 z dne 12. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ASSISTANCE CORIS d.o.o.,

Podjetje za storitve, pomoč in zastopa-
nje, sedež: Celovška 206, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, datuma
in tipa zastopnika, dejavnosti in družbene po-
godbe z dne 9. 7. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5775582
Firma: ASSISTANCE CORIS d.o.o.,

Podjetje za storitve, pomoč in zastopa-
nje, Ljubljana,

Sedež: 1000 Ljubljana, Ljubljana
Ustanovitelji: CORIS PRAHA A.S., Pra-

ga, Sdruženi 2, vstop 16. 6. 1997, vložek
308.069,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; COMPAGNIE INTERNATIONALE DE
COURTAGE ET DE PARTICIPATION, S.A.
45, Rue de Richelieu, Paris, vstop 22. 3.
1993, vložek 715.689,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Dolenc Janez, Ljublja-
na, Vošnjakova ulica 8, vstop 29. 10. 1997,
vložek 319.473 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Železnik Marjan, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 120, vstop 21. 10. 1997,
vložek 336.396 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Benko Maja, Ljubljana, Hubadova
ulica 5, vstop 21. 10. 1997, vložek
123.228 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bogeljić Tatjana, Ljubljana, Pavšičeva ulica
4, vstop 21. 10. 1997, vložek 123.228
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nemec
Hedvika, Radomlje, Gostičeva ulica 31, No-
žice, vstop 21. 10. 1997, vložek
30.807,80 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bevc Nevenka, Ljubljana, Polje Cesta
XII/2a, vstop 21. 10. 1997, vložek
123.228 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
COME 2 US d.d., izstop 19. 9. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Železnik Marjan, razrešen 9. 7.
1998 kot v.d. direktorja in imenovan za di-
rektorja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1998:
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-211955
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04951 z dne 27. 10. 1998 pri
subjektu vpisa IMP KLIMAT, Industrija kli-
matske opreme in strojev, d.d., Ljublja-
na, sedež: Vojkova 58, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01750/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti, članov nadzornega sveta in statuta z dne
31. 8. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5081459
Člani nadzornega sveta: Pogačar Joži-

ca, Tiegl Karel Boleslav in Majhen Stani-
slav, izstopili 31. 8. 1998; Šutovič Zlatka,
Gregorič Janko in Repas Anton, vstopili
31. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 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; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin 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; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje.

Rg-211957
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05037 z dne 29. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SPL LJUBLJANA d.d., druž-
ba za poslovanje z nepremičninami in
inženiring, sedež: Kersnikova 6/IV, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01846/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in statuta z dne 30. 6. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5226805
Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1998:

6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu.

Rg-211958
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05118 z dne 6. 11. 1998 pri
subjektu vpisa SLOVENSKI GLEDALIŠKI
MUZEJ, sedež: Mestni trg 17, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29029/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5985854
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kavčič Bojan, razrešen 31. 8. 1998
kot v.d. direktorja; direktor Svetina Ivo, Ljub-
ljana, Tržaška 51a, imenovan 1. 9. 1998.

Rg-211959
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05120 z dne 29. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ISKRA SEM, Elementi za
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elektroniko, d.d., sedež: Cesta dveh ce-
sarjev 403, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04832/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta z dne 8. 9.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5045886.

Rg-211960
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05337 z dne 29. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa Hranilnokreditna služba Si-
cura, Ljubljana, sedež: Tavčarjeva 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26220/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo deležev in osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5866120
Osnovni kapital: 50,010.000 SIT
Ustanoviteljica: Zadruga Medaljon,

z.o.o., Ljubljana, Tavčarjeva 6, vstop
25. 10. 1995, vložek 50,010.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-211961
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05384 z dne 27. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa CERTIUS I. Pooblaščena investi-
cijska družba, d.d., Ljubljana, sedež: Voš-
njakova 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26081/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, članov nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5895090
Osnovni kapital: 1.827,826.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Zemljarič Go-

razd, Miklavc Janez in Grošelj Jožica, iz-
stopili 22. 9. 1998; Dovč Marjan, Eckert
Matthias in Zbašnik Dušan, vstopili 22. 9.
1998.

Sprememba statuta z dne 22. 9. 1998.

Rg-211962
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05389 z dne 28. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa ABANKA, d.d., Ljubljana, sedež:
Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02828/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5026024
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1998: 6523

Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712
Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Rg-211963
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05415 z dne 23. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa SLOVENIJALES, Mednarodno
podjetje za trgovino, inženiring, pro-
izvodnjo, zastopanje in konsignacijo,
d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01026/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo predsednika nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5005710
Člana nadzornega sveta: Stantič Cveto

in Jelenec Žiga, izstopila 15. 9. 1998; Je-

lenec Žiga, predsednik, vstopil 15. 9.
1998, in Stantič Cveto, vstopil 3. 12. 1997.

Rg-211265
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05506 z dne 30. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa TEKSTIL DAN, družba za uspo-
sabljanje in zaposlovanje gluhih in na-
glušnih ter drugih invalidov, d.o.o., se-
dež: Vojkova 78, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13493/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, za-
stopnika in akta o ustanovitvi ter člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5524075
Firma: EUROADRIA, družba za organi-

zacijo, kooperacije in druge storitve,
d.o.o. Ljubljana

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

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Weber Marko, Medvode, Cesta tal-
cev 17, imenovan 28. 9. 1998, ki zastopa
družbo kot namestnik predsednika uprave,
Pačnik Polona, Ljubljana, Polanškova ul. 4,
razrešena 28. 9. 1998 kot direktorica in
imenovana za članico uprave, ter predsed-
nik uprave Rejec Lucijan, Tolmin, Pod Braj-
do 2, imenovan 28. 9. 1998.

Člani nadzornega sveta: Pačnik Zmago,
predsednik, Pačnik-Kristančič Karin, člani-
ca, in Kristančič Boris, član, vstopili 28. 9.
1998.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28. 9. 1998 in 19. 10. 1998.

Rg-211966
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05544 z dne 12. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa NOVA KUVERTA, predelava pa-
pirja, d.o.o., sedež: Slovenčeva 17, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24982/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapi-
tala, zastopnika in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5824397
Osnovni kapital: 25,130.000 SIT
Ustanovitelji: Cvetko Ana, Debevec Ka-

tarina, Divjak Erika, Jalovec Sidonija, Jam-
šek Petra, Kobal Barbara, Hatze Bojan in
More Anton, izstopili 29. 8. 1996, Lukman
Marija, izstopila 2. 8. 1996, Zakrajšek Ma-
rinka, izstopila 2. 9. 1996, Rupnik Hermi-
na, izstopila 20. 1. 1997, Sekač Tamara,
izstopila 10. 4. 1997, Dimič Vera, izstopi-
la 11. 4. 1997, Novak Silvester, izstopil
25. 4. 1997, Marinko Antonija, izstopila
14. 5. 1997, Medved Leopold, izstopil
19. 5. 1997, Divjak Jože, izstopil 18. 6.
1997, Albreht Martin, izstopil 5. 8. 1997,
Malnarič Marjetka, izstopila 10. 9. 1997,
Habijanič Bara, izstopila 12. 9. 1997, Lis-
jak Tončka, izstopila 15. 9. 1997, Novak
Draginja, izstopila 22. 9. 1997, in Prista-
vec Pavel, izstopil 13. 10. 1997; Jovanče-
vić Radojka, Ljubljana, Knezova ul. 18, Ku-
re Martina, Ljubljana, Reška 33, Nadarević
Ramiza, Ljubljana, Preglov trg 7, Pajić Mi-
tra, Ljubljana, Bizoviška 40, Menard Peter,
Ljubljana, Topniška ul. 10, Balantič Janez,
Kamnik, Tunjice 27a, Celarc Mihael, Litija,
C. komandanta Staneta 5, Ogrizek Bran-

ko, Ljubljana, Hladilniška pot 1b, Osmana-
gić Sead, Ljubljana, Miklošičeva c. 15,
Pezdirc Andrej, Ljubljana, Jakčeva ul. 43,
in Rebec Janez, Brezovica, Drobtinška pot
32, ki so vložili po 70.000 SIT, Šturm Mar-
jeta, Škofja Loka, Binkelj 36, ki je vložila
140.000 SIT, Dolenc Bojan, Ljubljana, Mo-
krška 40, in Ivanjko Leopold, Ljubljana,
Pržanjska 1, ki sta vložila po 350.000 SIT,
ter Menard Stanislav, Ljubljana, Ul. bratov
Učakar 128, ki je vložil 23,520.000 SIT –
vstopili 2. 10. 1993, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Menard Stanislav, razrešen in ponov-
no imenovan 30. 6. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 6. 1998.

Rg-211967
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05552 z dne 27. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa PLETILJA LITIJA, d.d., sedež:
Ljubljanska cesta 18, 1270 Litija, pod
vložno št. 1/12932/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5507219
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Molek Iljko, razrešen 30. 6. 1998;
Semec Silvo, Litija, Cesta Dušana Kvedra
22, imenovan 6. 8. 1998, zastopa družbo
kot predsednik uprave-direktor.

Rg-211970
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05573 z dne 12. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa CA IB SECURITIES, finančno sve-
tovanje, d.d., sedež: Cankarjevo nabrež-
je 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14205/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in zastopnic s temile podatki:

Matična št.: 5540330
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:

članica uprave Petročnik Tanja, razrešena
3. 3. 1998; prokuristki Korbun Karmen,
Preserje pri Radomljah, VI. ulica 11, in
Svetina Dana, Trst, Italija, imenovani 22. 9.
1998.

Člana nadzornega sveta: Krieglstein Ste-
fan in Simor Andras, izstopila 22. 9. 1998;
Medland Tomothy Sean in mag. Hemets-
berger Wilhelm, vstopila 22. 9. 1998.

Rg-211971
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05583 z dne 27. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa MERCATOR-PEKARNA GROSU-
PLJE, d.d., proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic, sedež: Gasilska c. 2,
1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/02767/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in statuta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5015596
Firma: PEKARNA GROSUPLJE, pro-

izvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic, d.d.

Skrajšana firma: PEKARNA GROSU-
PLJE, d.d.

Sprememba statuta z dne 30. 9. 1998.
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Rg-211972
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05590 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Podjetje za urejanje hudourni-
kov, d.d., sedež: Hajdrihova 28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00812/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5142369
Sprememba statuta z dne 26. 8. 1998.

Rg-211973
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05615 z dne 6. 11. 1998 pri subjektu
vpisa CALCIT, proizvodnja kalcitnih pol-
nil, d.d., sedež: Stahovica 15, 1242 Sta-
hovica, pod vložno št. 1/00780/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5033918
Sprememba statuta z dne 25. 9. 1998.

Rg-211975
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05727 z dne 9. 11. 1998 pri subjektu
vpisa EMONA MAXIMARKET, d.d., sedež:
Trg republike 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04672/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5004730
Člani nadzornega sveta: Ostroško Mar-

jan, Crnkovič Slavica in Birkelbach Darja,
izstopili 22. 7. 1998; Boris Zakrajšek, pred-
sednik, in Šefman Bojan, namestnik pred-
sednika, vstopila 22. 7. 1998, Ukmar Miro,
izstopil in ponovno vstopil 22. 7. 1998, Frat-
nik Slavica, vstopila 1. 6. 1998, in Lavrač
Franci, izstopil in ponovno vstopil 1. 6.
1998.

Rg-211976
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05728 z dne 29. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa Zdravstveni dom Ljubljana, se-
dež: Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00420/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5056063
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Mramor Marjan, razrešen 29. 9.
1998; zastopnik Čelhar Stane, Ljubljana,
Kuzmičeva 5, imenovan 7. 10. 1998, za-
stopa zdravstveni dom kot v.d. direktorja.

Rg-211978
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05891 z dne 12. 11. 1998 pri subjektu
vpisa VIATOR, podjetje za mednarodni in
tuzemski transport, d.d., sedež: Dolenj-
ska c. 244, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01531/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5107857
Sprememba statuta z dne 2. 7.1998.

Rg-211980
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/05893 z dne 12. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa TV 3, Televizijska dejavnost,
d.o.o., sedež: Štula 23, 1210 Ljublja-
na-Šentvid, pod vložno št. 1/26193/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5895634
Sprememba družbene pogodbe z dne

13. 10. 1998.

Rg-211981
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05894 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa DELO PRODAJA, družba za raz-
širjanje in prodajo časopisov, d.d., se-
dež: Dunajska 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07354/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5096014
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Božič Jure, Ljubljana, Peričeva ulica
15, imenovan 10. 10. 1994, kot predsednik
uprave zastopa družbo brez omejitev.

Rg-211982
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05919 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ABC AGROHIT, Trgovsko podjet-
je na veliko in malo, d.o.o., Trbovlje, se-
dež: Opekarna 5, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/12358/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5488397
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Klemenčič Janez, razrešen 30. 9.
1998; zastopnica Kreculj Vera, Ljubljana,
Klopčičeva 4, imenovana 1. 10. 1998, za-
stopa družbo kot v.d. direktorja.

Rg-211983
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05934 z dne 6. 11. 1998 pri subjektu
vpisa FIN-DO, podjetje za finančne stori-
tve, trženje in svetovanje, d.o.o., Dom-
žale, sedež: Ljubljanska 62, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/29547/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 1197444
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Ivkovič Goranu, ki je bil razrešen
15. 10. 1998.

Rg-211984
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05955 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa LJUBLJANSKI SEJEM, podjetje
za organizacijo sejmov, razstav in prire-
ditev, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska c.
10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13050/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa in datuma zastop-
nice s temile podatki:

Matična št.: 5504961
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kof-

ler Marija-Ljubica, Ljubljana, Bratovševa
ploščad št. 9, razrešena 17. 4. 1998 kot
članica uprave in imenovana za predsedni-
co uprave.

Rg-211985
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05959 z dne 6. 11. 1998 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE, p.o.,
Ljubljana, sedež: Clevelandska 11,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01941/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnice in imena s
temile podatki:

Matična št.: 5273935000
Firma: OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Verbič Tatjana, razrešena 30. 9.
1998; ravnateljica Kogelnik Marjana, Ljublja-
na, Brodarjev trg 7, imenovana 1. 10. 1998.

Rg-211986
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05960 z dne 6. 11. 1998 pri subjektu
vpisa ZAVOD ZA VARSTVO POTROŠNI-
KOV, sedež: Slovenska c. 17, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29428/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova s temile podatki:

Matična št.: 1193708
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 94.

Rg-211987
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06037 z dne 28. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa GRADIS, Strojno prometna ope-
rativa, d.d., sedež: Šmartinska 32, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06850/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 4473/98 zaradi poprave priimka
člana nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5074975
Član nadzornega sveta: Islamović Ramiz,

vstopil 2. 7. 1998.

Rg-211988
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06038 z dne 27. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa EMONA – BLAGOVNICA
BEŽIGRAD, d.d., sedež: Dunajska 49,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04677/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadomestni sklep Srg 4153/98 –
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5302021
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zadravec Jože, razrešen 4. 8. 1998;
direktor Derglin Pepi, Ljubljana, Slomškova
5, imenovan 8. 4. 1998.

Rg-211989
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06054 z dne 9. 11. 1998 pri subjektu
vpisa MARKETING, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, delniška družba, Do-
brave 4-6, Mengeš, sedež: Dobrave 4-6,
Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/03690/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5003300
Vpiše se sklep skupščine z dne 22. 10.

1998, da se osnovni kapital poveča za
1,000.000 SIT, iz 230,000.000 SIT na
231,000.000 SIT.
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Rg-211990
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06092 z dne 12. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa DELOZA, Družba za proizvod-
njo delovne, zaščitne in ostale konfek-
cije, d.d., Zagorje ob Savi, Cesta zma-
ge 7, sedež: Cesta zmage 7, 1410 Za-
gorje ob Savi, pod vložno št.
1/00454/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članice nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5067219
Članica nadzornega sveta: Potočnik

Alenka, izstopila 4. 11. 1998; Mikelj Joži-
ca, vstopila 4. 11. 1998.

Rg-211991
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06095 z dne 6. 11. 1998 pri subjektu
vpisa ZAVOD ŠKL, za razvoj in promocijo
športa, Ljubljana, sedež: Šmartinska
134a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28225/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5951003
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 33.

Rg-211993
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06164 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa KOMPAS SKLAD 1, pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Dunaj-
ska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26076/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5893640
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Vodopivec Blaž, Ljubljana, Jamova 1,
imenovan 22. 10. 1998.

Rg-211994
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06165 z dne 13. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa KOMPAS SKLAD 2, poob-
laščena investicijska družba, d.d., se-
dež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26872/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5913403
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Vodopivec Blaž, Ljubljana, Jamova 1,
imenovan 22. 10. 1998.

Rg-211995
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06166 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa KOMPAS SKLAD 4, pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Dunaj-
ska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30088/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 1243365
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Vodopivec Blaž, Ljubljana, Jamova 1,
imenovan 22. 10. 1998.

Rg-211997
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06213 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa RUDNIK TRBOVLJE – HRASTNIK,
d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, se-
dež: Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/27145/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5920850
Člani nadzornega sveta: Žerdin Franc,

izstopil 7. 10. 1998, Ščukanec Ernest in
Kandolf Jože, izstopila 5. 6. 1998; Vovk
Janez, vstopil 7. 10. 1998, Bajda Henrik in
Klenovšek Bojan, vstopila 4. 9. 1998.

Rg-211998
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06215 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Znanstveno in publicistično sre-
dišče, d.o.o., Ljubljana, sedež: Beethov-
nova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07264/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 537697
Sedež: 1000 Ljubljana, Slomškova 6.

Rg-211999
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06236 z dne 12. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Kmetijski inštitut Slovenije, se-
dež: Hacquetova 17, 1001 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00854/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa in
datuma zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5055431
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gli-

ha Slavko, Ljubljana-Črnuče, Ulica v Kokov-
šek 35, razrešen 30. 9. 1998 kot zastop-
nik in imenovan za direktorja.

Rg-212000
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04767 z dne 29. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa Ljubljanska borza vrednostnih
papirjev, d.d., Ljubljana, sedež: Sloven-
ska cesta 56, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04218/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5316081
Člani nadzornega sveta: Perko Mojca,

izstopila 15. 5. 1996; Mele Mojca, Podle-
snik Zdenko in Racman Sergej, vstopili
15. 5. 1996.

Rg-212017
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06200 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa MAJTRADING, zunanjetrgovin-
sko podjetje, d.o.o., Mengeš, sedež:
Ljubljanska 43, 1234 Trzin, Mengeš,
pod vložno št. 1/03274/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5328748
Ustanovitelj: Novak Vladimir in Zekić Ne-

venka, izstopila 14. 10. 1998; Kruljec Ja-

kob, Mengeš, Linhartova cesta 5, vstopil
14. 10. 1998, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Novak Vladimir, razrešen 14. 10.
1998; direktor Kruljec Jakob, imenovan
21. 10. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-212032
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04206 z dne 17. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Obrtna, gradbena in trgovska
zadruga Zora Domžale, z.o.o., sedež:
Prešernova 33, 1234 Mengeš, pod vlož-
no št. 1/01872/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitelje in odgovornost
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5028370
Ustanovitelji: Šraj Janez, Radomlje, Hu-

do 30, Jeretina Maks, Domžale, Perkova 8,
Zor Janez, Šenčur, Pipanova 45, Benda
Ida, Domžale, Depala vas 73, Celjer Brane,
Šenčur, Mlakarjeva 6, Čavž Martin, Domža-
le, Ljubljanska 83, Glavinac Lidija, Radom-
lje, Prešernova 21, Kalušnik Marija, Men-
geš, Slovenska 24, Kastelic Anica, Lukovi-
ca, Prevoje 134, Lebar Matija, Domžale,
Miklošičeva 2a, Požar Stanislava, Mengeš,
Slovenska 42, Lončar Tatjana, Domžale,
Čufarjeva 10, Mežnar Miran, Mengeš, Sto-
parjeva 4, Mušič Emica, Mengeš, Jemčeva
49, Trzin, Opara Lenka, Radomlje, Homec
c. II/8, Pipp Ančka, Domžale, Vir, Stritarje-
va 14, Planinc Nadja, Domžale, Vir, Tolsto-
jeva 21, Šeter Frida, Domžale, Kamniška
14, Štebe Vida, Mengeš, Hribarjeva 2, Zu-
pan Janez, Radomlje, Vaška pot 16, Aleš
Milena, Mengeš, Topole 8a, Burga Drago-
tin, Domžale, Lobodova 7, Burja Drago ml.,
Domžale, Vodovodna ulica, Bušić Đuro,
Ljubljana Polje, Pečinska 9, Drnovšek Boži-
dar, Trbovlje, Trg svobode 38, Dular Ru-
dolf, Ljubljana, Jarška 9, Erzar Stanislav,
Kamnik, Podgorje 106, Fon Apolonija, Ljub-
ljana, Pilonova 34, Regoplast Izola – Milan
Repić, s.p., Koper, Dolga Reber 7, Grab-
ljevec Jože, s.p., Domžale Podrečje 10,
Grilc Janez, Šenčur, Sveteljeva 4,
GR-INOX, d.o.o., trgovsko in proizvodno
podjetje, Dol pri Ljubljani, Senožeti 102,
Gubanc Zoran, Duplje, Podbrezje 164, Al-
gum – Branko Hrovat, s.p., Domžale, Kra-
kovska 5, Ipavec Anton, Mengeš, Gorenj-
ska c. 10, Jeretina Boris, Domžale, Perko-
va 8, Jemec Janez, Ljubljana Polje, Novo
Polje VIII/14, Juhant Janez, Domžale, Jarš-
ka c. 28, Klemenčič Alojz, Ljubljana, Mala
vas 22, Kunčić Narciso Josip, Ljubljana,
Vrhovnikova 19a, Kalan Matjaž, Kranj, Jaka
Platiše 21, Kosec Majda, Mengeš, Kam-
niška 62, Kosec Peter, Mengeš, Trubarjeva
8, Konjar Viktor, Vodice, Skaručna 15, Li-
movšek Boris, Domžale, Šumberška 18, Le-
skovšek Darja, Ljubljana, Savlje, Kosova 21,
Novljan Alma, Domžale, Obrtniška 1, Plena
Plesničar Aleksander, Ljubljana, Baudkova
20, Resnik Ivan, Ljubljana, Tbilisijska 96,
Strniša Andrej, Kranj, Tekstilna 16, Supej
Andrej, Mengeš, Trzin, Ljubljanska 25,
Smolnikar Marijan, Domžale, Vir, Zoisova
32, TIPLA, proizvodno podjetje in poslovne
storitve, d.o.o., Radomlje, Pod hribom 23,
Tekavc Klara, Lukovica, Rafolče 26, Toplak
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Samo, Ljubljana, Resljeva 20, Urbanc, pre-
delava in prodaja plastičnih mas in izdelkov
iz plastičnih mas, d.o.o., Ljubljana, Kogoje-
va 4, Virant Matjaž, Ljubljana, Vinterca 30,
Vollmajer Marinka, Domžale, Prešernova
28, Kosmatin Vincenc, Domžale, Levstiko-
va 33, Zajc Friderika, Radomlje, Preserje,
Kamniška 14, Koritnik Ljudmila, Domžale,
Taborska 14, FORTES – Proizvodnja in tr-
govina – Žagar Renata, s.p., Brežice, Ce-
sta prvih borcev 16, GOLPLAST – Predela-
va plastičnih mas, Igor Goljevšček, s.p., Izo-
la, Zaprta ulica 6, Belec Ana, Kamnik, Mla-
karjeva 4, Volčašek Milojka, Nova Gorica,
Gortanova 35, Plevnik Barbara, Brezovica,
Dragomer, Na Grivi 20, Nemec Sašo, Kre-
snice, Jevnica 4, Zorman Milan, Kamnik,
Šmarca, Gornji log 2, Burja Simon, Lukovi-
ca, Krašnja 39, Burja Boštjan, Lukovica,
Krašnja 39, Šraj Andrej, Radomlje, Prečna
ulica 4, in Zajc Franc, Radomlje, Preserje,
Kamniška 14, vstopili 15. 6. 1993, vložili
po 25.198 SIT, odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana 17. 11. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1411 Pridobivanje kamnin za grad-
bene namene; 1412 Pridobivanje apnenca,
sadre in krede; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 1450 Pridobivanje drugih rudnin
in kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1561 Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja priprav-
ljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 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; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2430 Proizvodnja krit-
nih barv, lakov in podobnih premazov, ti-
skarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za

lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 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; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2652 Proizvodnja apna;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2666 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 2670 Ob-
delava naravnega kamna; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 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.; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-

stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
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na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih 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.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;

8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost depo-
nij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s poseb-
nimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delova-
nje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve
javne higiene; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 Raču-
novodske, knjigovodske dejavnosti in davč-
no svetovanje je izvzeta revizijska dejav-
nost.

Rg-212036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07230 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa RIKO KOR, kovinska industrija,
d.o.o., sedež: Lepovče 23, 1310 Ribni-
ca, pod vložno št. 1/06493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, vložkov in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5365660
Ustanovitelji: Pucelj Stane, Ribnica, Kot

1, ki je vstopil 27. 12. 1989 in vložil
164.516 SIT, Petek Alenka, Ribnica, Breže
2a, Mihelič Andrej, Ribnica, Grič, Cesta
VIII/11, Zabukovec Andrej, Sodražica, Na
pesek 46, Lesar Franc, Ribnica, Slatnik 14,
Starc Janez, Ribnica, Gornje Lepovče 104,
in Kljun Janez, Ribnica, Nemška vas 57, ki
so vstopili 17. 6. 1994 in vložili po 164.516
SIT, Bojc Alojz, Dolenja vas, Humec 30, ki
je vstopil 17. 6. 1994 in vložil 76.773 SIT,
Arko Franc, Ribnica, Zapotok 18, Kožar
Franc, Ribnica, Kot 8, in Hočevar Jože,
Dolenja vas, Lipovec 4, ki so vstopili 17. 6.
1994 in vložili po 32.908 SIT, Čampa Sta-
ne, Ribnica, Zapotok 11, in Pintar Alojz,
Ribnica, Vinice 27, ki sta vstopila 17. 6.
1994 in vložila po 54.838 SIT, Klun Franc,
Ribnica, Bukovica 8, Gornik Karol, Sodraži-
ca, Žimarice 45, Pucelj Franc, Ribnica, Go-
riča vas 30, in Rigler Jože, Ribnica, Gornje
Lepovče 87, ki so vstopili 17. 6. 1994 in
vložili po 21.934 SIT, Lesar Marjan, Ribni-
ca, Nemška vas 54a, Car Jožef, Loški Po-
tok, Kržeti 16, Šobar Jože, Ribnica, Trg V.
Vlahoviča 5, Starc Franc, Ribnica, Goriča
vas 49, Begič Josip, Ribnica, Prijateljev trg
2, Klun Janez, Ribnica, Bukovica 21, Košir
Janez, Sodražica, Globel 2, Žagar Mirko,
Ribnica, Lepovče n.h., Arko Drago, Loški
potok, Kržeti 9, Petelin Jože, Ribnica, Struš-
ka ulica 8, Petek Matjaž, Ribnica, Dolenji
Lazi 13, Pogorelec Anton, Dolenja Vas, Lon-
čarska 89, Verdnik Rajko, Ribnica, Jurjevi-
ca 42a, Kos Ludvik, Dolenja vas, Gračarice
26, in Grebenc Jože, Ortnek Maršiči 1, ki
so vstopili 17. 6. 1994 in vložili po 10.967
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo; Mihalje-

vič Vinko, Ribnica, Trg V. Vlahoviča 5, izsto-
pil 12. 12. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 12. 1997.

Rg-212041
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01189 z dne 4. 11. 1998 pri subjektu
vpisa KANAL A, Televizijska postaja, del-
niška družba (d.d.), Ljubljana, Tivolska
50, sedež: Tivolska 50, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08027/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča predložitev statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5402662
Vpiše se sprememba statuta z dne 24. 2.

1997.

Rg-212042
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02320 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Veterinarski dom Domžale,
d.o.o., sedež: Cesta talcev 19c, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/28339/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5958318
Ustanovitelji: Gašperin Damjan, Domža-

le, Stobovska 4a, vložil 305.000 SIT, Klin-
kon Zoran, Radomlje, Prešernova 52, vložil
235.000 SIT, Primic Karel Cvetko, Ljublja-
na, Barvarska steza 6, vložil 235.000 SIT,
Orehek Bogdan, Dob, Ljubljanska 10, vložil
235.000 SIT, Kravos Peter, Komenda, Mo-
ste 80, vložil 205.000 SIT, in Moder Evsta-
hij, Domžale, Brejčeva 24, vložil 205.000
SIT – vstopili 30. 7. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-212045
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02882 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Slovenski šolski muzej, sedež:
Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00163/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5052033
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik dr. Vovko Andrej, razrešen 30. 4.
1998; ravnatelj Šuštar Branko, Ljubljana,
Neubergerjeva 25, imenovan 1. 5. 1998.

Rg-212046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03120 z dne 12. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa GRADBENA OPERATIVA, pod-
jetje za visoke in nizke gradnje, d.o.o.,
sedež: Ljubljanska c. 9, 1270 Litija, pod
vložno št. 1/09800/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in kapitala, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5435714
Ustanovitelji: Bokal Gvido, izstopil 23. 4.

1998, Leopold Elvira in Šinkovec Zdravko,
izstopila 22. 4. 1998; Drnovšek Franc, Liti-
ja, Sp. Log 26, vložil 1,188.445,75 SIT,
Tičar Ferdinand, Litija, Šmarska 18, vložil
3.843.704,25 SIT, Kres Tomo, Litija, Gor-
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nji Log 2, vložil 2.562.469,55 SIT, Mohar
Stanka, Sava pri Litiji, Sava 18b, vložila
678.200,75 SIT, Gerzić Sadik, Litija, Ulica
Luke Svetca 3, vložila 2,562.469,55 SIT,
Lavrič Terezija, Litija, Cesta komandanta
Staneta 11, vložila 2,562.469,55 SIT, Pod-
padec Alenka, Zagorje ob Savi, Prešernova
c. 24a, vložila 2,562.469,55 SIT, in Zmrz-
lak Milan, Litija, Brodarska 16, vložil
216,073.273,05 SIT – vstopili 25. 9.
1992, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 6024 Cestni tovorni
promet.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 18. 5. 1998.

Rg-212047
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03501 z dne 12. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31219/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1313428
Firma: HEMOFARM, d.d., Farmaceut-

sko-hemijska industrija, Podružnica
Ljubljana

Skrajšana firma: HEMOFARM, D.D., Po-
družnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Vurnikova 2
Ustanovitelj: HEMOFARM, D.D., farma-

ceutsko-hemijska industrija, Vršac, Beo-
gradski put bb, vstop 5. 2. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Furlan Slobodan, Ljubljana, Brilejeva
1, imenovan 5. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo

z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., so izvzeti farmacevtski izdelki.

Rg-212048
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04007 z dne 4. 11. 1998 pri subjektu
vpisa IMOS, Inženiring, d.d., Ljubljana,
Linhartova 13, sedež: Linhartova 13,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01382/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5005906
Firma: IMOS INŽENIRING, D.D.
Osnovni kapital: 30,190.000 SIT
Vpiše se sprememba statuta z dne 18. 5.

1998.

Rg-212049
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04424 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa SLOVENSKA TISKOVNA AGENC-
IJA, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cankarjeva
5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12427/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena družbenika in
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5488745
Ustanovitelja: INI, d.o.o., Ljubljana, Du-

najska 5, izstop 10. 7. 1995; Vlada Repub-
like Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 20,
vstop 24. 5. 1991, vložek 10,760.450 SIT,
in PRISTOP, družba za komunikacijski ma-
nagement, d.o.o., Ljubljana, Selanova 20,
vstop 10. 7. 1995, vložek 374.550 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-212050
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04616 z dne 12. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ZAVAROVALNICA CONCORDIA,
d.d., Ljubljana, sedež: Trg republike 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25468/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika, statuta in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5848091
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: člana

uprave Stroligo Denis in Kobi Staša, razre-
šena 14. 10. 1998; Korsika Bojan, Ljublja-
na, Oslavijska 3, razrešen 14. 10. 1998
kot zastopnik in imenovan za predsednika
uprave in članica uprave Džamastagič Brigi-
ta, Jesenice, Hrušica 173, ki od 14. 10.
1998 zastopa družbo skupaj z ostalimi člani
uprave.

Člani nadzornega sveta: Vresk Marko,
Mihelj Janez, Slapničar Jasna, Plavec Sta-
nislav in Sedovnik Milena, izstopili 3. 8.
1993; Maček Avgust, izstopil 6. 11. 1996;
Senčar Janez Maksimiljan in Čuk Gorazd,
razrešena in ponovno imenovana 3. 8.
1998, Košir Tomaž, Pečnik Iztok in Frelih
Renato, vstopili 3. 8. 1998.

Vpiše se sprememba statuta z dne 3. 8.
1998.

Rg-212052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05251 z dne 4. 11. 1998 pri subjektu
vpisa SPAR SLOVENIJA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartin-
ska 152g, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15893/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5571693
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Petkovšek Jure, Ljubljana, Gotska 9,
imenovan 1. 11. 1998, zastopa družbo sku-
paj z drugim direktorjem ali prokuristom.

Rg-212054
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05358 z dne 17. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška hi-
ša, d.d., Ljubljana, sedež: Celovška ce-
sta 206, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20562/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in spre-
membo vpisa namestnika pri članu nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5688302
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Končnik Anton, razrešen 15. 9.
1998; zastopnik Hartman Rasto, Celje, Uli-
ca Tončke Čečeve 7, imenovan 16. 9. 1998.

Član nadzornega sveta: Nose Martin, iz-
stopil in ponovno vstopil kot namestnik pred-
sednika 14. 9. 1998.

Rg-212055
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05372 z dne 17. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ORIA COMPUTERS, podjetje za
računalniški inženiring, svetovanje in tr-
govino, d.o.o., Zagorje ob Savi, Polje 4,
sedež: Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi,
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pod vložno št. 1/13101/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
ustanovitelja in zastopnika ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5511275
Ustanovitelj: Cizej Mitja, Zagorje ob Savi,

Fakinova 4, vstop 10. 8. 1991, vložek
21,055.016 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Cizej Mitja, imenovan 13. 5. 1997,
zastopa družbo kot direktor marketinga do-
ma in v tujini neomejeno.

Dejavnost, vpisana 17. 11. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2222 Drugo tiskarstvo;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 333 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4521 Splošna gradbena dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
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; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-212057
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05556 z dne 5. 11. 1998 pri subjektu
vpisa IPS, d.o.o., Ljubljana, podjetje za
inženiring, proizvodnjo in storitve, sedež:
Cesta Ljubljanske brigade 17, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02190/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, dejavnosti, deležev,

družbenikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5289157
Osnovni kapital: 480,000.000 SIT
Ustanovitelji: Zajc Franc Marjan, Ljublja-

na, Pod bukvami 54, vstop 30. 6. 1989,
vložek 166,560.000 SIT, Breznik Bojan,
Brezovica, Pot na Polane 24, vstop 30. 6.
1989, vložek 139,200.000 SIT, Jeza Mar-
jan, Ljubljana, Bizjakova 10a, vstop 27. 12.
1989, vložek 124,800.000 SIT, Pataky Ne-
nad, Ljubljana, Preglov trg 5, vstop 6. 4.
1993, vložek 14,400.000 SIT, in SLOVE-
NIAN DEVELOPMENT CAPITAL FOND LIM-
ITED, St. Peter Port, Rue du Commerce,
vstop 9. 6. 1998, vložek 35,040.000 SIT
– odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1998: 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, 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; 52440 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi

predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi, gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 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.

Rg-212058
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05664 z dne 3. 11. 1998 pri subjektu
vpisa IGMAT, inštitut za gradbene mate-
riale, d.d., Slovenčeva 22, Ljubljana, se-
dež: Slovenčeva 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12677/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5498503
Člani nadzornega sveta: Kepic Miran,

Kink Jasmina in Bebar Marko, izstopili
6. 10. 1998; Ivanovič Cibic Dragica in Knez
Bojan, vstopila 6. 10. 1998, ter Bebar Mar-
ko, vstopil 4. 2. 1998.

Rg-212059
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05665 z dne 3. 11. 1998 pri subjektu
vpisa ARKADA D.Z.U., pooblaščena druž-
ba za upravljanje, d.o.o., sedež: Ce-
lovška 206, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25454/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5847958
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Okorn Aleš, razrešen 7. 10. 1998;
direktor Ručigaj Andrej, Piran, Gregorčiče-
va 66, imenovan 7. 10. 1998.

Rg-212060
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05671 z dne 3. 11. 1998 pri subjektu
vpisa Kovinska industrija Trbovlje, d.o.o.,
sedež: Ribnik 16, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/13300/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljice s temile podatki:

Matična št.: 5521033
Ustanoviteljica: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d. Ljubljana, Dunajska 160, izstop
3. 6. 1997; PID KMEČKA DRUŽBA, d.d.,
Ljubljana, Stegne 21, vstop 31. 7. 1998,
vložek 13,476.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-212061
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06174 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ABH DZU, družba za upravljanje
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vzajemnih skladov, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Slovenska 50, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26083/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5865727
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Pelcar Milošu, ki je bil razrešen
9. 9. 1998.

Rg-212062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06223 z dne 17. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Slovensko narodno gledališče
Drama Ljubljana, sedež: Erjavčeva 1,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21228/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljice in za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o zavodih s
temile podatki:

Matična št.: 5698375
Ustanoviteljica: Skupščina republike Slo-

venije, izstop 19. 2. 1998; Republika Slo-
venija, Ljubljana, vstop 19. 2. 1997, odgo-
vornost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pi-
pan Janez, Ljubljana, Vojkova 9, razrešen
4. 9. 1998 kot zastopnik in imenovan za
direktorja.

Dejavnost, vpisana 17. 11. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 6024 Cestni tovorni
promet; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-212160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04242 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa DVG – LIFT SERVIS, podjetje za
servisiranje v dvigalogradnji, d.o.o., se-
dež: Parmova 53, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13924/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala, poslovnih deležev in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5539536
Sedež: 1236 Trzin, Špruha 7
Osnovni kapital: 9,863.000 SIT
Ustanovitelji: Bostić Dušan, Ljubljana,

Komanova 19, vložil 1,775.340 SIT, Boh
Slavko, Ljubljana, Presetnikova ulica 3, vlo-
žil 1,775.340 SIT, Pirjevec Mitja, Portorož,
Lepa cesta 15, vložil 1,775.340 SIT, Žilnik
Miran, Domžale, Ljubljanska 80, vložil
1,231.888,70 SIT, Fortuna Jožef, Ljublja-
na, Soussenska 14, vložil 1,231.888,70
SIT, Jurjevec Jožef, Vače 70, vložil
841.313,90 SIT in Istenič Edvard, Ljublja-
na, Cesta vstaje 18, vložil 1,231.888,70
SIT – vstopili 10. 9. 1991, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 7. 1998.

Rg-212161
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05514 z dne 27. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31157/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v

Kranju – spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, zastopnika in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5931819
Firma: FINCORP HOLDING, storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: FINCORP HOLDING,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Krivec 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lesnik Kristina, izstop

29. 9. 1998; Krdžić Saša, Ljubljana, Mo-
krška ulica 60c, vstop 29. 9. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lesnik Kristina, razrešena 29. 9.
1998; direktor Krdžić Saša, imenovan
29. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1450 Prido-
bivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1520 Predelava in konzervira-
nje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja
slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 1711 Priprava in pre-
denje vlaken bombažnega tipa; 1717 Pri-
prava in predelava vlaken bombažnega tipa;
1721 Tkanje preje bombažnega tipa; 1722
Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723
Tkanje preje tipa volnene česanke; 1724
Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge
tekstilne preje; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-

izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov
in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev za-
pisa; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gos-
podinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvod-
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nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2734 Vlečenje žice; 2745 Proizvodnja dru-
gih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 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.; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3512 Proizvodnja in popravi-
lo čolnov za razvedrilo in šport; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 3550 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 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; 3622 Proizvodnja naki-
ta in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in

odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
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tev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 29. 9. 1998.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/05771/00.

Rg-212162
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05528 z dne 26. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31156/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v
Celju – spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, zastopnika in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5868823
Firma: VEMAX, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška ce-

sta 330
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Ramkovski Velija, Skopje,

Makedonija, Ul. Bojmija 1/1-5, vstop 21. 9.
1994, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zgonc Stanislav, razrešen 27. 8.
1998; direktor Novak Borut, Grosuplje, Pre-
šernova cesta 55, imenovan 27. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 27. 8. 1998.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Celju pod vl. št.
1/04400/00.

Rg-212165
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03747 z dne 23. 10. 1998 pri subjektu
vpisa PASADENA, podjetje za založniško
dejavnost, Ljubljana, d.o.o., sedež: Ce-
lovška 43, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12956/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenikov, se-
deža in osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti, imenovanje zastopnika in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5508169
Firma: INFOMEDIJI, informacije, ko-

munikacije, mediji, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: INFOMEDIJI, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod hribom 55
Osnovni kapital: 12,288.000 SIT
Ustanovitelji: Rismal Borut, Ljubljana, Avči-

nova ulica 12, vstop 15. 5. 1991, vložek
1,228.800 SIT, Klemenc Andrej, Ljubljana,
Smrtnikova 4, vstop 15. 5. 1991, vložek
6,266.880, Kuščer Samo, Ljubljana, Koblar-
jeva 15, vstop 15. 12. 1994, vložek
2,457.600 SIT, Robert Sraka, Ljubljana, Ske-
tova ulica 7, vstop 4. 7. 1996, vložek
860.160 SIT, Vladimir Djurdjič, Prade, Kurir-
ska cesta št. 2, vstop 4. 7. 1996, vložek
860.160 SIT, in Tomaž Zajc, Ljubljana, Deč-
manova ulica 10, vstop 4. 7. 1996, vložek
614.400 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Robert Sraka, imenovan 24. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1998:
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdaja-
nje revij in periodike; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopi-

sov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knji-
goveštvo in dodelava; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 32300 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92400
Dejavnost tiskovnih agencij.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 6. 1998.

Rg-212169
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01576 z dne 22. 10. 1998 pri subjektu
vpisa TAVIJA, podjetje za uvoz-izvoz, za-
stopanje, posredovanje, trgovina na de-
belo, trgovina na drobno, inženiring, mar-
keting, consulting in... d.o.o., sedež: Steg-
ne 19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08364/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5407737
Firma: TAVIJA, družba za računalniški

inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: TAVIJA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21c
Dejavnost, vpisana 22. 10. 1998: 2213

Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 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; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5111 Po-
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sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 3. 1998.

Rg-212172
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01704 z dne 22. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa LIKI, d.o.o., turistično, storitveno
in trgovsko podjetje, Ljubljana, sedež:
Novo Polje, C. VII/123, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/17089/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5699509
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 34.

Rg-212173
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05510 z dne 22. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa SAVA, Izrabljanje naravnega vi-
ra, d.o.o., Ljubljana, sedež: Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13538/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, naslova ustanovitelja, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5524849
Firma: SAVA, Izrabljanje naravnega vi-

ra, d.o.o.
Skrajšana firma: SAVA, d.o.o.
Sedež: 1215 Medvode, Gorenjska ce-

sta 46
Ustanovitelj: Savske elektrarne Ljublja-

na, d.o.o., Medvode, Gorenjska cesta 46,

vstop 16. 9. 1991, vložek 770.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist dr. Othmar Kranz, 9210 Portschah,
Waldshenkenweg 40, imenovan 17. 9. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 9. 1998.

Rg-212174
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01702 z dne 21. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa DOMINGO, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 11,
sedež: Brnčičeva 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/16809/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev in razširitev
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5592976
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1998: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji

za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve 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 na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Opomba: pri šifri G 52.48 vse, razen z
orožjem in strelivom; pri šifri G 51.18 vse,
razen posredništvo pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pri šifri K 74.12 vse, razen revizij-
ske dejavnosti; pri šifri K 74.14 vse, razen
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
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Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 11. 9. 1998.

Rg-212175
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01660 z dne 21. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa SIKA, sistemi za lepljenje in te-
snenje, d.o.o., sedež: Celovška 492,
1210 Ljubljana-Šentvid, pod vložno št.
1/25719/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5859883
Osnovni kapital: 108,602.000 SIT
Ustanovitelj: SIKA FINANZ AG, Baar, Zu-

gerstrasse 50, vstop 22. 12. 1997, vložek
108,602.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 24. 9. 1998.

Rg-212176
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05518 z dne 21. 10. 1998 pri subjektu
vpisa KARDIFF – BRZOVIČ & CO., gostin-
ske in druge storitve, k.d., Ljubljana, se-
dež: Zaloška 153, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22214/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, usta-
noviteljev, dejavnosti, naslova zastopnika in
družbene pogodbe, izbris osnovnega kapita-
la in vložka komplementarja s temile podatki:

Matična št.: 5730082
Sedež: 1000 Ljubljana, Stolpniška 10
Ustanovitelji: Brzović-Gognjavec Petra,

izstopila 23. 9. 1998; Brzović-Gognjavec
Filip-Dejan, Domžale, Ljubljanska cesta 80,
ki je vstopil 30. 6. 1993 in odgovarja s svo-
jim premoženjem, ter Brzović Rok, Ljublja-
na, Kvedrova cesta 15, in Vučković Jelena,
Domžale, Krakovska cesta 10b, ki sta vsto-
pila 23. 9. 1998, vložila po 1.000 SIT in ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brzović-Gognjavec Filip-Dejan, ime-
novan 30. 6. 1993, zastopa družbo samo-
stojno in brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 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; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering).

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 9. 1998.

Rg-212178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07462 z dne 21. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa FOTOLAB, studio za fotografijo
in design, d.o.o., Ljubljana, Medvedova
8, sedež: Medvedova 8, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20767/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5699100
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1998: 2214

Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

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

Rg-212182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03568 z dne 20. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa K & M – SMREKCA, trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vodnikova 187,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26581/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, omejitev zastopnice in akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5887810
Firma: SMREKCA TRADE, trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: SMREKCA TRADE,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Zvezna ulica 2
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Smrekar Karmen, Ljubljana, Zvez-
na ulica 2, imenovana 31. 5. 1995.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 26. 3. 1998.

Rg-212183
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/05530 z dne 20. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa FABIANI NOGAVICE, Družba za
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06219/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deleža in akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5832896
Osnovni kapital: 30,774.000 SIT
Ustanoviteljica: Mlakar Klemenc Zvezda-

na, Ljubljana, Breg 10, vstop 1. 4. 1996,
vložek 30,774.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 21. 9. 1998.

Rg-212184
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05509 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa ARS TRADE, izvoz-uvoz, zastopa-
nje tujih firm, posredovanje v zunanjetr-
govinskem prometu, konsignacija,
d.o.o., sedež: Mlakarjeva 69, 1236 Tr-
zin, pod vložno št. 1/13351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5522188
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998: 2452

Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 9. 1998.

Rg-212185
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05551 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa FAMILY FROST, storitve na po-
dročju globokozmrznjenih izdelkov,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tacenska 20,
1210 Ljubljana, pod vložno št.
1/27271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5924413
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Frederik Charles Kal, razrešen 20. 7.
1998; direktor Ban Jože, Ljubljana, Bog-
narjeva pot 64, imenovan 20. 7. 1998.

Rg-212186
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05480 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa COPY SERVIS, Podjetje za ser-
vis, trgovino in zastopstvo, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Zagrebška ulica 26, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25889/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja in deleža s temile podatki:
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Matična št.: 5859328
Ustanovitelj: Oven Anton, Ljubljana, Za-

grebška ulica 26, vstop 10. 5. 1994, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bradaška Mateja, izstop 23. 1. 1998.

Rg-212188
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05501 z dne 19. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31119/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1327950
Firma: DRŽAK & CO., k.d., Gostinstvo

in trgovina, Ljubljana
Skrajšana firma: DRŽAK & CO., k.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Sp. Rudnik I/27
Ustanovitelja: Držak Vasja, ki odgovarja s

svojim premoženjem, in Hriberšek Irena, ki je
vložila 1.000 SIT in ne odgovarja, oba iz Ljub-
ljane, Litostrojska 10, vstopila 22. 9. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Držak Vasja, imenovan 22. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in msnimi izdelki; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 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; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering).

Rg-212189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05545 z dne 19. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31116/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1327984
Firma: VET 4 VET, trgovina in marke-

ting, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VET 4 VET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gerbičeva 50
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Sekavčnik-Vuković Vla-

sta, Ljubljana, Jesihov štradon 40, vstop
24. 9. 1998, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vuković Branko, Ljubljana, Palmeje-
va 30, imenovan 24. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998:
01210 Reja govedi; 01220 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 01240 Reja perutnine; 01250 Reja
drugih živali; 24510 Proizvodnja mil in pral-
nih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51140 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51230
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63120 Skladiščenje; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73103 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju kmetijstva in sorod-
nih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju medicine;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74820 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov.

Rg-212191
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05531 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa BIBIRO, Storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Tržaška 235b, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04855/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5338441
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška ce-

sta 233.

Rg-212192
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04145 z dne 19. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31131/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1314181
Firma: SLANC, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SLANC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1291 Škofljica, Kočevska ce-

sta 20

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Slanc Alojz, Škofljica,

Babškova 32, vstop 3. 7. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slanc Alojz, imenovan 3. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998: 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
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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; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-212196
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01541 z dne 14. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa HERMES TRGOVINA, trgovina,
proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25002/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, uskladitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5824125
Ustanovitelj: Dernulc Marinka, Hribovšek

Tanja, Jakob Janez, Jurjevčič Alenka, Me-
sojedec Renata, Mlakar Nataša, Pangos Du-
šan, Podobnik Alenka, Pust Sonja, Sladič
Jože, Smirnov Boris in Užnik Roman, izsto-
pili 10. 3. 1998; HERMES-OPREMA, inže-
niring, zastopstvo, zunanja in notranja trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 7, vsto-
pil 10. 3. 1998, vložil 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1998: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;

1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje
drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2215 Drugo
založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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; 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; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-

ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 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; 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; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 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; 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
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in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 10. 3. 1998.

Rg-212198
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04957 z dne 9. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31093/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319426
Firma: DBM, poslovno svetovanje,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška

48a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Bakica Denis, Postojna, Tr-

žaška cesta 16, Upelj Bojan, Ljubljana, Sne-
bersko nabrežje 33, in Miočinović Mladen,
Ljubljana, Hudovernikova 13, vstopili 31. 8.
1998, vložili po 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Bakica Denis ter prokurista Upelj Bo-
jan in Miočinović Mladen, imenovani 31. 8.
1998.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1998: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Pri šifri J 67.20 vse, razen v pokojnin-
skih skladih.

Rg-212200
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05519 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa MPM ENGINEERING, d.o.o., sedež:
Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26848/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5918367
Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 5523

Druge nastanitve za krajši čas; 6110 Po-
morski promet; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 29. 9. 1998.

Rg-212204
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04917 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ASIS, Prva avstrijsko-slovenska
družba za slušno prizadete – akustiko
slušnih aparatov in tehniko za slušno
prizadete, d.o.o., sedež: Drenikova 24,
1000 Ljubljana, pod vložno št.

1/19486/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5651565
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Petrič Dušanka, razrešena 31.7.
1998; zastopnik Semolič Brane, Šenčur,
Pipanova cesta 118, imenovan 1. 8. 1998,
zastopa družbo kot vršilec dolžnosti direk-
torja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 7. 1998.

Rg-212206
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02906 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ENERGETSKI SISTEMI ZA OKOLJE,
Podjetje za inženiring, d.o.o., sedež: Rov-
šnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16628/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5576504
Osnovni kapital: 51,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jama Vladimir, Ljubljana,

Ul. bratov Komel 6, Poljšak Miran, Ljublja-
na, Avgustinčičeva ul. 21, Bobič Andrej,
Ljubljana, Klopčičeva ul. 4, in Mrhar Franc,
Ljubljana, Pod lipami 18, vstopili 30. 3.
1992, vložili po 12,875.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 9. 1998.

Rg-212207
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04877 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu
vpisa OBNOVA – trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Škofova 7, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25247/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala in deležev, uskladitev de-
javnosti, spremembo družbene pogodbe,
matično št. in naslov zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5834147
Firma: OBNOVA, trgovina, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Čertanec Boštjan, Čerta-

nec Jernej in Čertanec Vida Mihaela, vsi
trije iz Ljubljane, Škofova 7, ter Leskovšek
Igor, Ljubljana, Cesta na Brdo 128, in Pe-
klaj Matija, Ljubljana, Celarčeva 11, vstopili
22. 12. 1993, vložili po 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čertanec Boštjan, imenovan 22. 12.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim

materialom, napravami za ogrevanje; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina 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 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 8. 1998.

Rg-212208
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01718 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu
vpisa CHEMOTEHNA, podjetje za trgovi-
no, zastopanje in kooperacijo, d.o.o., se-
dež: Gerbičeva 101, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/17733/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5631297
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelja: Česnik Marjeta in Česnik

Mojca, obe iz Grosuplja, Ane Galetove 11,
vstopili 23. 11. 1994, vložili po 759.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Česnik
Srečko, izstopil 2. 3. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 3. 1998.

Rg-212209
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04985 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu
vpisa MAGL, podjetje za organizacijo, in-
formatiko, proizvodnjo in trženje, d.o.o.,
Ljubljana, Šaranovičeva 13, sedež: Ša-
ranovičeva 13, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09831/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5437709
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Freyer Rok, razrešen 7. 9. 1994;
direktorica Freyer Marta, Grosuplje, Prešer-
nova 13, imenovana 7. 9. 1994.

Rg-212210
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02963 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu
vpisa JESEJ, družba za svetovanje in raz-
voj, d.o.o., sedež: Valburga 35a, 1216
Smlednik, pod vložno št. 1/09580/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
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bo dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5917425
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 0122

Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih progra-
mov in storitev; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 5. 1998.

Rg-212211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04144 z dne 28. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31043/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1314173
Firma: TEHNOKLIMA, hladilne in kli-

ma naprave, d.o.o.
Skrajšana firma: TEHNOKLIMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Molniške

čete 17
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Nenad Valadžija, Ljubljana,

Ul. Molniške čete 17, vstop 10. 7. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nenad Valadžija, imenovan 10. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 45310
Električne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 60240 Cestni tovorni pro-

met; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Rg-212212
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04939 z dne 28. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31037/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318349
Firma: PILCOM OBLAK, FURLAN IN

VIDMAR, računalniški inženiring, d.n.o.
Skrajšana firma: PILCOM OBLAK, FUR-

LAN IN VIDMAR, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1380 Cerknica, Cesta

4. maja 61
Ustanovitelji: Furlan Primož, Cerknica,

Gasparijeva ulica 5, Vidmar Zoran, Cerkni-
ca, Sinja Gorica 29, in Oblak Boštjan, Cerk-
nica, Rimska ulica 12, vstopili 31. 8. 1998,
odgovornost: odgovarjajo s svojim premo-
ženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Furlan Primož, Vidmar Zoran in Ob-
lak Boštjan, imenovani 31. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2611 Proizvodnja ravnega stekla;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 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;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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;
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; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje.

Rg-212214
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02917 z dne 24. 9. 1998 pri subjektu
vpisa GOLTES SNOWBOARDING, d.o.o.,
Keršičeva cesta 5a, Trbovlje, sedež: Ker-
šičeva 5a, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/06157/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in akta o
ustanovitvi družbe ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5362989
Firma: GOLTES SNOWBOARDING,

d.o.o., podjetje za proizvodnjo in proda-
jo artiklov za snowboarding, Trbovlje

Sedež: 1420 Trbovlje, Savinjska ce-
sta 35

Dejavost, vpisana 24. 9. 1998: 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 12. 5. 1998.

Rg-212219
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04899 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ZALOKER & ZALOKER, trgovinska
in proizvodna, d.o.o. sedež: Špruhe 1,
Ind. obrtna cona, Trzin, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/03454/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5308097
Sedež: 1000 Ljubljana, Kajuhova 9
Sprememba družbene pogodbe z dne

27. 8. 1998.

Rg-212220
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04955 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa NCR IT, informacijska tehnologija,
d.o.o., sedež: Staničeva 5, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/28194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5952590
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Schwaegerl Josef Thomas in proku-
rist Horst Anton Himbacher, razrešena
1. 8. 1998; Boltar-Šavli Marija, Ljubljana,
Štihova 16, razrešena 1. 8. 1998 kot pro-
kuristka in imenovana za glavno direktori-
co družbe, ki ima pravico do zastopanja
družbe skupaj s še enim glavnim direktor-
jem ali prokuristom, in Bogdana Ivanović,
Ljubljana, Rojčeva ulica 20, imenovana
1. 8. 1998, za glavno direktorico družbe,
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ki ima pravico do zastopanja družbe skupaj
s še enim glavnim direktorjem ali prokuri-
stom.

Rg-212221
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04115 z dne 23. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31023/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1314149
Firma: ANA A.X.A., Kreativni laborato-

rij in tržne komunikacije, d.o.o.
Skrajšana firma: ANA A.X.A., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška c. 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gorazd Perko in Vesna

Jevnikar-Perko, oba iz Ljubljane, Tržaška c.
6, vstopila 7. 7. 1998, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gorazd Perko, imenovan 7. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1998: 20520
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje
časopisov; 22140 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založ-
ništvo; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knji-
goveštvo in dodelava; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovih sestavkov; 22250 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 35300
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil;
36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok;52486 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74400 Ekonom-
sko propagiranje; 74810 Fotografska de-
javnost; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 92110 Snemanje filmov in video-
filmov; 92120 Distribucija filmov in videofil-
mov; 92130 Kinematografska dejavnost;
92200 Radijska in televizijska dejavnost;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92320 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 92340 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 92623
Druge športne dejavnosti; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 95000 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-212226
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03344 z dne 21. 9. 1998 pri subjektu

vpisa NIL, Podatkovne komunikacije,
d.o.o., sedež: Litijska 51, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, družbene pogodbe in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5286174
Sedež: 1000 Ljubljana, Einspielerje-

va 6
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopniku Gruškovnjak Jožku, ki je bil raz-
rešen 4. 6. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 6. 1998.

Rg-212227
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06424 z dne 14. 10. 1998 pri subjektu
vpisa HB, podjetje za trgovino, storitve,
posredovanje, export-import, d.o.o., Lo-
gatec, sedež: Blekova vas 5, 1370 Loga-
tec, pod vložno št. 1/19982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža, naslova usta-
noviteljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5673143
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Beganović Hajrudin, Loga-

tec, Blekova vas 5, vstop 9. 10. 1992, vlo-
žek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Beganović Hajrudin, ki zastopa druž-
bo neomejeno, in zastopnica Beganović Ha-
zema, ki kot pomočnica direktorja zastopa
družbo neomejeno, oba iz Logatca, Bleko-
va vas 5, imenovana 9. 10. 1992.

Rg-212228
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07360 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa KOVIČ, družba za proizvodnjo in pre-
delavo kovin in plastičnih mas, d.o.o.,
Dob pri Domžalah, sedež: Kidričeva 13,
1233 Dob pri Domžalah, pod vložno št.
1/25666/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
ležev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5843375
Osnovni kapital: 37,864.101 SIT
Ustanovitelja: Kovič Marjana, vstopila

21. 4. 1994, vložila 1,225.985,50 SIT, in
Kovič Rado, vstopil 3. 4. 1996, vložil
36,638.115,50 SIT, oba iz Doba pri Dom-
žalah, Gubčeva 11a, odgovornost: ne od-
govarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 12. 1997.

Rg-212229
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00615 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa GRIP, trgovsko in proizvodno pod-
jetje, d.o.o., sedež: Samova 12a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09585/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča dopolni-
tev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5428149
Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 5142

Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 8. 1998.

Rg-212231
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01802 z dne 2. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31071/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1262807
Firma: BEST LINE, družba za storitve

in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: BEST LINE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Dole pri Po-

lici 85
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Georgijev Bojan, Grosup-

lje, Dole pri Polici 85, vstop 25. 3. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Georgijev Bojan, imenovan 25. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1998: 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 5245 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
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
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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; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme

v najem; 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; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-212233
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01841 z dne 8. 10. 1998 pri subjektu
vpisa WRIGLEY, trgovska družba za pre-
hrambene in slaščičarske proizvode,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Špruha 34, 1234
Trzin, Mengeš, pod vložno št. 1/13470/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5525012
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Emeršič Božo, razrešen 26. 2. 1998;
direktor Marinšek Matjaž, Preserje pri Ra-
domljah, Kajuhova ulica 9, imenovan 26. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-212237
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02687 z dne 20. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa RUFAC, uvozno izvozno podjetje
za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ko-
čevje, sedež: Ob Mahovniški cesti 3,
1330 Kočevje, pod vložno št.
1/06636/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
tipa zastopnika in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5360439
Firma: RUFAC, uvozno-izvozno podjet-

je za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: RUFAC, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rudl Franc, razrešen 30. 4. 1998;
Rudl Robert, Kočevje, Uskoška 29, razre-
šen 30. 4. 1998 kot družbenik in imenovan
1. 5. 1998 za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1998:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 29220 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 34100
Proizvodnja motornih vozil; 34200 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 34300 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 35110 Gradnja in popravilo la-
dij; 35120 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 35410 Proizvodnja
motornih koles; 35420 Proizvodnja koles;
35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-

zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 51610 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
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.; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 4. 1998.

Rg-212240
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03214 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa RIKO RIBNICA, d.o.o., Ribniška
industrija kovinske opreme, sedež: Le-
povče 23, 1310 Ribnica, pod vložno št.
1/22527/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5742960
Osnovni kapital: 12,800.000 SIT
Ustanovitelja: Gradišar Jože, Ribnica,

Prešernova 25, vložil 12,160.000 SIT, in
Kipson Mladen, Zagreb, Maceljska 4, vložil
640.000 SIT – vstopila 10. 3. 1993, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 5. 1998.

Rg-212241
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03504 z dne 29. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa ADR-ING, podjetje za inženiring
in izgradnjo objektov, d.o.o., sedež: Ce-
sta na Brdo 47, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17968/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5644950
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska ce-

sta 2.

Rg-212243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03526 z dne 2. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31070/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313436
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Firma: IRD-MARINE, družba za inve-
sticije, razvoj in navtični turizem, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Njegoševa 23
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Dimc Aleksander, Ljublja-

na, Novi trg 1, Gašpar Gordan, Piran, Ulica
Ivana Regenta 12, in Ogorevc Vlado, Ljub-
ljana, Spodnje Gameljne 27, vstopili 12. 6.
1998, vložili po 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ogorevc Vlado, imenovan 12. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1998: 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 92621 Dejavnost marin; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-212246
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05215 z dne 28. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31162/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318543
Firma: VT-TRADE, TINA IN VANJA

CVAR, trgovina in posredovanje, d.n.o.
Skrajšana firma: VT-TRADE, TINA IN

VANJA CVAR, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Mlakarjeva 25
Ustanoviteljici: Cvar Vanja, Ljubljana, Lin-

hartova 62, in Cvar Tina, Trzin, Mlakarjeva
ulica 25, vstopili 4. 9. 1998, vložili po
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torici Cvar Vanja in Cvar Tina, imenovani 4. 9.
1998, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-

sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-

no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln.

Rg-212248
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05268 z dne 9. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31096/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319850
Firma: AMAS CONSULTING, svetova-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: AMAS CONSULTING,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tomšičeva

ulica 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Valas Tone, Ljubljana, Hu-

dourniška pot 45, vstop 6. 7. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Valas Tone, imenovan 6. 7. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1998: 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Upravljanje s holding družbami;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-212171
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01668 z dne 22. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa MABONA, trgovina, turizem in
poslovne storitve, d.o.o., Kamnik, Gro-
harjeva 8, sedež: Groharjeva 8, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/21782/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5773652
Dejavnost, vpisana 22. 10. 1998: 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.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
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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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;

5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 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;

7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti.

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

Rg-212187
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04178 z dne 19. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31120/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304437
Firma: SEPRO, servis in proizvodnja,

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

govornostjo
Sedež: 1386 Stari trg pri Ložu, Cesta

notranjskega odreda 3
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Opeka Jože in Opeka

Škerbec Vanda, oba iz Starega trga pri Lo-
žu, Cesta notranjskega odreda 3, vstopila
7. 7. 1998, vložila po 1,150.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Opeka Škerbec Vanda, imenova-
na 7. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 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; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 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.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5274
Druga popravila, d.n.; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8532 Izvajanje socialno-
varstvenih programov in storitev; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Pri šifri K 74.12 vse, razen revizijske
dejavnosti.

Rg-212193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02438 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa TINATIN, prireditve in posredo-
vanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
156, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26692/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti, zastop-
nikov in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5903165
Firma: MEGA POP, podjetje za ogla-

ševanje na prostem, d.o.o.
Skrajšana firma: MEGA POP, d.o.o.
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Polje, C.

XXXII/29
Ustanoviteljica: Kvatchadze Tinatin, izsto-

pil 23. 4. 1998; TOJA-PROPAGANDA,
HUBEJ IN DRUGI, družba za reklame in dru-
ge storitve, d.o.o., Ljubljana-Polje, Polje, C.
XXXII/29, vstopila 23. 4. 1998, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kvatchadze Tinatin in direktorica Milić
Ksenija, razrešena 23. 4. 1998; direktor
Hubej Tomaž, imenovan 23. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-

govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, 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; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 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; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6420
Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

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

Rg-212201
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04116 z dne 5. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31077/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1314157
Firma: ALLEXA, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ALLEXA d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Reboljeva 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Destani Miftar, Ljubljana, So-

jerjeva ulica 53, vstopil 10. 7. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Destani Miftar, imenovan 10. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 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; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-

ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 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
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drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-

novrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9252
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dedišči-
ne; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Po-
grebne storitve; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 7460 vse, razen
poizvedovalnih dejavnosti.

Rg-212203
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04988 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu
vpisa BORŠTNAR & CO, poslovne stori-
tve, inženiring, consulting, varnost pri
delu, d.n.o., Dunajska 116, Ljubljana, se-
dež: Dunajska 116, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25250/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me, naslova družbenikov in zastopnikov ter
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5833914
Firma: BORŠTNAR & CO, poslovne

storitve, inženiring, consulting, varnost
pri delu, d.n.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21c
Ustanovitelja: Borštnar Drago in Boršt-

nar Marija, oba iz Dola pri Ljubljani, Vinje
45, vstopila 19. 2. 1994, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Borštnar Drago, imenovan 19. 2.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 8. 1998.

Rg-212205
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03328 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu
vpisa MIGRA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Stahovica, sedež: Stahovica 1, 1242 Sta-
hovica, pod vložno št. 1/04771/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, deležev in družbene pogodbe
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5331340
Ustanovitelji: Gradišek Janez, vstopil

5. 2. 1990, vložil 1,542.386,26 SIT, ter
Gradišek Primož in Gradišek Petra, vstopila
18. 2. 1994, vložila po 267.064,37 SIT,
vsi iz Stahovice, Spodnje Stranje 17c, od-
govornost: ne odgovarjajo; Gradišek Mira,
izstopila 5. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1998: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in

slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Opomba: pri dejavnosti pod šifro:
67.130 samo menjalnice in zastavljalnice.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 6. 1998.

Rg-212216
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04084 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa TEMA, trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o., Dolenjska 258, Škofljica, se-
dež: Dolenjska 258, 1291 Škofljica, pod
vložno št. 1/02886/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti,
spremembo ustanovitelja, deleža in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5313988
Ustanovitelj: Cimerman Pavle, Škofljica,

Dolenjska 256, vstopil 22. 11. 1989, vložil
6,733.470,53 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Podlogar Vida, izstopila 29. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1998: 01300
Mešano kmetijstvo; 20100 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22220
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Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in do-
delava; 22250 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 25130 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 25240 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28710 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 28720 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice; 29120 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51150 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52430 Trgovina na drobno

z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 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; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220
Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 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; 74700 Čišče-
nje stavb.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 7. 1998.

Rg-212218
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00007 z dne 23. 9. 1998 pri subjektu
vpisa BVD TRADING, podjetje za pro-
izvodnjo tekstilne galanterije, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška c. 330, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26602/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5613230
Osnovni kapital: 12,000.000 SIT
Ustanovitelja: Jenko Drago, Kranj, Go-

renjskega odreda 8, in Rahonc Boris,
Kranj, Stržiška 18, vstopila 4. 5. 1992,
vložila po 5,940.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 9. 1998.

Rg-212223
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03659 z dne 23. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31027/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304151
Firma: AVTO CERAR, servis in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO CERAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Tkalska ul. 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Cerar Jožef, Vir pri Domža-

lah, Gubčeva 4, vstopil 3. 6. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cerar Jožef, imenovan 3. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-

zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem.

Rg-212234
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01849 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa TRANZIT, mednarodna špedicija in
transport, d.o.o., sedež: Cesta 30. avgus-
ta 4, 1260 Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/02064/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5286042
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorjem Hočevar Dušanu, Jager Jane-
zu, Sosič Igorju in Kovic Hermanu, ki so bili
razrešeni 22. 6. 1994.

Rg-212235
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02192 z dne 6. 10. 1998 pri subjektu
vpisa CONSULTING TRADE, agencija za
svetovanje in trgovino, d.o.o., sedež: Slo-
venčeva 97, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27710/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5936551
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šilec Alenka, razrešena 7. 4.
1998; direktorica Margon Tjaša, Piran, Raz-
gled 31, imenovana 7. 4. 1998, zastopa
družbo z omejitvijo, da s financami upravlja
le s privolitvijo prokurista Diega Kolariča, s
katerim sta sopodpisnika za vse finančne
transakcije in sklepanje pogodb.

Rg-212242
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03511 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa A.A. PROJEKTA, Inženiring in grad-
nja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška
264, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13202/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, naslova sedeža, ustanoviteljev, dele-
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žev, osnovnega kapitala, dejavnosti in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5570522
Firma: A.A. PROJEKTA, Inženiring in

gradnja, d.o.o.
Skrajšana firma: A.A. PROJEKTA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 291
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: A.A. BUSINESS CENTER,

d.o.o., Ljubljana, Celovška 291, vstopil
18. 2. 1991, vložil 1,071.000 SIT, in Božič
Aleš, Ljubljana, Potrčeva ul. 8, vstopil 4. 5.
1998, vložil 1,029.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata; Kolarac-Kristančič Biserka
in Bartol Borut, izstopila 4. 5. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bartol Borut, razrešen 4. 5. 1998;
direktor Božič Aleš, Ljubljana, Potrčeva ul.
8, imenovan 4. 5. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 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 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; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-

skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-212244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04994 z dne 13. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa KONTADA, računovodski servis
in davčno svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Clevelandska 45, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/30616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1278533
Sedež: 1000 Ljubljana, Vurnikova 2.

Rg-212245
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05214 z dne 13. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31113/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319817
Firma: SCOOTER, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Glonarjeva 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Drekonja Matjažek, Ljub-

ljana, Martina Krpana ulica 34, in Savić Sa-
ša, Ljubljana, Hafnerjeva ulica 4a, vstopila
16. 9. 1998, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Drekonja Matjažek, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in zastopnik Savić Saša,
ki kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 16. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1998: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje

strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 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 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;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 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; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 6022 Storitve taksistov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
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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; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-212252
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06036 z dne 28. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa MAJOCOM, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Tržaška 2, Ljublja-
na, sedež: Tržaška 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/22725/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo priimka
ustanoviteljice ter zastopnice in prokurista s
temile podatki:

Matična št.: 5839947
Ustanoviteljica: Lukanović Tatjana, Ljub-

ljana-Polje, Cesta španskih borcev 61a,
vstopila 9. 9. 1996, vložila 945.610,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Lukanović Tatjana, imenovana
9. 9. 1996, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokurist Lukanović Dragomir, Gra-
dačac, Gornje Krečane, imenovan 21. 10.
1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 10. 1998.

Rg-212391
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06669 z dne 25. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa STT STROJEGRADNJA, To-
varna gradbenih in transportnih strojev
in naprav, d.d., sedež: Vodenska c. 49,
1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/12197/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 4359/98 zara-
di vpisa sklepa o povečanju osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5490707
Vpiše se popravni sklep Srg 4359/98 z

dne 20. 10. 1998 zaradi vpisa sklepa o
povečanju osnovnega kapitala, ki se pravil-
no glasi: Vpiše se sklep skupščine z dne
29. 6. 1998, da se osnovni kapital poveča
s stvarnimi vložki od 1.343,702.000 SIT za
90,833.000 SIT, tako da znaša
1.434,535.000 SIT.

Rg-212392
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05526 z dne 2. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa FOTONA, proizvodnja optoe-
lektronskih naprav, d.d., sedež: Stegne
7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01703/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5045223
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednica uprave Rožaj Brvar Alenka, raz-
rešena 30. 9. 1998; predsednik uprave

Frelih Tomaž, Ljubljana, Cigaletova 11, ime-
novan 1. 10. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-212395
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05978 z dne 5. 11. 1998 pri subjektu
vpisa AP 21, družba za logistiko, pre-
strukturiranje in financiranje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 160, 1001
Ljubljana, pod vložno št. 1/30444/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1293826
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Svetin Iztok, Šmarje-Sap, Partizanska
3, imenovan 13. 5. 1998.

Rg-212400
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05830 z dne 6. 11. 1998 pri subjektu
vpisa VALKARTON, Potiskana embalaža,
družba za proizvodnjo potiskane emba-
laže, d.o.o., sedež: Letališka cesta 32,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01900/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5269962
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Bombač-Zadel Metka, razrešena
8. 10. 1998; direktor Mivšek Frančišek,
Rovte, Petkovec 60a, imenovan 8. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 10. 1998.

Rg-212416
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05853 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa SLOVENSKE ŽELEZNICE – Že-
lezniško invalidsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 11, sedež: Ko-
lodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25017/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5824290
Član nadzornega sveta: Fon Elizabeta,

izstopila 13. 2. 1998; Kolarič Andrej, vsto-
pil 13. 2. 1998.

Rg-212417
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05813 z dne 13. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa BIO-ECO CENTER, podjetje
za biološke storitve, mednarodni mar-
keting, trgovino in ostale storitve,
d.o.o., sedež: Dunajska 8, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29865/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža in ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5481414
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 25
Ustanovitelji: Lešnik-Čuk Snežana,

Lešnik Milan in Jakope Martin, izstopili
8. 10. 1998; Miočič Gordan, Portorož,
Obala 97, Lucija, vložil 361.800 SIT, Čuk
Marko, Maribor, Betnavska cesta 127, vlo-
žil 361.800 SIT, in Šest Bogomil, Ljublja-

na, Posavskega ulica 20, vložil 241.200
SIT – vstopili 8. 10. 1998, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-212418
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05979 z dne 13. 11. 1998 pri subjektu
vpisa AKTIVA AVANT, Finančna družba,
d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska 156, WTC,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/27687/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5935679
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor mag. Okorn Aleš, razrešen 20. 10.
1998; direktor Justin Tomaž, Ljubljana, Kri-
vec 8, imenovan 20. 10. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-212419
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06142 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa GORIČANE, tovarna papirja Med-
vode, d.d., sedež: Ladja 10, 1215 Med-
vode, pod vložno št. 1/02616/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042291
Članici nadzornega sveta: Grabenhofer

Herbert in Hiesinger Franz, izstopila 27. 10.
1998; Colja Irena in Anterič Sandra, vstopili
27. 10. 1998.

Rg-212420
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02012 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Lesno industrijsko podjetje Ra-
domlje, d.d., sedež: Pelechova 15, 1235
Radomlje, pod vložno št. 1/01022/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5000190
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Jeretina Veronika, razrešena 13. 2.
1998; Dvornik Asto, Ljubljana, Djakovičeva
26, razrešen 13. 2. 1998 kot predsednik
uprave in imenovan za direktorja.

Rg-212421
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05493 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa INSTALACIJE GROSUPLJE, Druž-
ba za projektiranje in izvajanje strojnih
instalacij, d.d., Adamičeva 51, Grosup-
lje, sedež: Adamičeva 51, 1290 Grosup-
lje, pod vložno št. 1/01108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti, članov nadzornega sveta in statuta
s temile podatki:

Matična št.: 5066280
Člana nadzornega sveta: Blagus Jože in

Žnidaršič Janez, izstopila 24. 9. 1998; Šti-
bernik Franc, izstopil in ponovno vstopil
24. 9. 1998; Skornšek Davida, vstopila
24. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1998: 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2956 Proizvodnja
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strojev za druge posebne namene; 4521
Splošna gradbena dela; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije.

Sprememba statuta z dne 24. 9. 1998.

Rg-212435
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02927 z dne 16. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa S.T.I., telecom telekomunikacij-
ski inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Trpinčeva 39, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10611/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5459168
Ustanovitelj: Nikolič Predrag, izstopil

15. 5. 1998; Nikolič Robert, Ljubljana, Jak-
čeva ul. 24, vstopil 5. 6. 1997, vložil
1,694.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-212494
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06029 z dne 9. 11. 1998 pri subjektu
vpisa ŠUŠTAR-MA-MA & CO., storitveno
podjetje, d.n.o., Ljubljana, Gotska 9, se-
dež: Gotska 9, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26047/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5872685
Ustanovitelj: Šuštar Marjetica, izstopila

1. 10. 1998; Šuštar Sandi, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 14, vstopil 1. 10. 1998, od-
govornost: odgovarja s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šuštar Marjetica, razrešena
1. 10. 1998; direktor Šuštar Sandi, ime-
novan 1. 10. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-212612
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03048 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa LIGMA, trgovina na debelo in drob-
no ter storitve, d.o.o., sedež: Partizan-
ska cesta n.h. 1381 Rakek, pod vložno
št. 1/26516/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja, se-
deža, osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5904358
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 50
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Noble Michael Gordon,

Kamploops BC Kanada, 761 Ridgeview
Terr., vstopil 19. 5. 1998, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Matičič Li-
gija, izstopil 19. 5. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Matičič Ligija, razrešen 19. 5. 1998;
direktor Noble Michael Gordon, ki zastopa

družbo brez omejitev, in prokurist Šabić
Igor, Ljubljana, Ulica 28. maja 59, imenova-
na 19. 5. 1998.

Rg-212622
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06233 z dne 9. 12. 1998 pri subjektu
vpisa MATIK, podjetje za proizvodnjo in
trgovino pomožnih zdravil, kozmetike,
bio izdelkov, dietetičnih izdelkov...,
d.o.o., Ljubljana, Smrekarjeva 3, sedež:
Smrekarjeva 3, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02179/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5287871
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Je-

retina Roman, Ljubljana, Ljubeljska 10, raz-
rešen 29. 10. 1998 kot prokurist in imeno-
van za zastopnika.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 15821 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja
sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čoko-
lade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2420 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 2441 Proizvodnja farmacevtskih
surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih
preparatov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 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;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 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; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6411 Javne poštne
storitve; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
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tehnologije; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
8042 Drugo izobraževanje; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85142
Alternativne oblike zdravljenja; 9133 Dejav-
nost drugih organizacij, d.n.; 9262 Dejav-
nost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-212647
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06544 z dne 8. 12. 1998 pri subjektu
vpisa VMA, poslovno svetovanje, storitve
in inženiring, d.o.o., sedež: Cesta 24. ju-
nija 23, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27538/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala, deležev in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5894719
Sedež: 1000 Ljubljana, Devinska 8
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelja: Vocon Štefan Volovšek,

s.p., Kranj, Ljubljanska 24a, in FENEKS,
d.o.o., Kranj, Ručigajeva 12, vstopila
22. 12. 1994, vložila po 1,200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 10. 1998.

Rg-212650
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06528 z dne 7. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31311/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339559
Firma: ALPHA TEAM, informacijski in-

ženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ALPHA TEAM, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Brodarjev

trg 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Rus Igor, Ljubljana, Bro-

darjev trg 14, Šalej Andrej, Ljubljana, Kri-
vec 8, in Loborec Igor, Ljubljana, Zvonar-
ska ul. 11, vstopili 5. 11. 1998, vložili po
700.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Rus Igor, Šalej Andrej in Loborec
Igor, imenovani 5. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1998: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
65210 Finančni zakup (leasing); 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 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; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-212651
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06522 z dne 7. 12. 1998 pri subjektu
vpisa CELLES – IMP, družba za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ko-
lodvorska 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10169/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5517605
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Bogataj Ana, razrešena 11. 11.
1998; direktor Turin Marijan-Frančišek,
Ljubljana, Ane Ziherlove 8, imenovan
12. 11. 1998.

Rg-212654
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06838 z dne 3. 12. 1998 pri subjektu
vpisa CWT ADRIATIC, družba za turizem
in prevoz, d.o.o., sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30287/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 1273698
Osnovni kapital: 11,516.700 SIT
Ustanovitelj: COMPAGNIE INTERNA-

TIONALE WAGONLIT TRAVEL, Bruxselles,
Boulevard Clovis 51/53, vstopil 22. 1.
1998, vložil 11,516.700 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 11. 1998.

Rg-212656
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06680 z dne 2. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31295/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1352997
Firma: M.O.M., svetovanje, trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 45

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Mcdowel-Zor David-An-

drew, Ljubljana, Neubergerjeva 17, Mišič
Iris, Ljubljana, Ulica Franca Mlakarja 10, in
Čurič Igor, Ljubljana, Tržaška c. 49, vstopili
14. 10. 1998, vložili po 700.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Mcdowell-Zor David-Andrew, direk-
tor Čurič Igor in zastopnica Mišič Iris, ime-
novani 14. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
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
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aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52473 Dejavnost papirnic;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-212659
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06580 z dne 1. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31284/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1352903
Firma: ALFA OIL, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ALFA OIL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Štefanova 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ferenčak Marjan, imenovan 10. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 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; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 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; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 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;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-212662
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06520 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa BADOVINAC, družba za trgova-
nje in posredovanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Ulica bratov Babnik 57, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24244/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in
družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5799732
Ustanovitelja: Badovinac Zdenko, vsto-

pil 3. 6. 1993, in Badovinac Tanja, vstopila
12. 11. 1998, oba iz Ljubljane, Ulica bra-
tov Babnik 57, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1998: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 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-
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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.; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6110
Pomorski promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 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; 7481 Fotografska dejavnost; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 11. 1998.

Rg-212665
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05680 z dne 25. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa INVEC-REMACON, trgovsko pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Streliška 8a,
Ljubljana, sedež: Streliška 8a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18731/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5608309
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Habič Uroš, razrešen 30. 9. 1998;
direktorica Vujasinović Todora, Ljubljana,
Streliška 8a, imenovana 30. 9. 1998.

Rg-212226
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06554 z dne 25. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31265/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1339613
Firma: PALAZZO R. HROVAL, računal-

ništvo, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: PALAZZO R. HROVAL,

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

sta 2
Ustanovitelja: Hroval Robert, Grosuplje,

Pod gozdom cesta V/1, ki odgovarja s svo-
jim premoženjem, in Žitnik Darko, Grosup-
lje, Pod gozdom cesta V/5, ki je vložil 1.000
SIT in odgovarja do višine nevplačanega
vložka, vstopila 14. 11. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Hroval Robert, imenovan 14. 11.
1998, zastopa družbo kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1998: 6420
Telekomunikacije; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-212672
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04611 z dne 18. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa METALEST, mednarodno pod-
jetje za marketing, trgovino in investici-
je, d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana, se-
dež: Dunajska 122, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06696/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5368260
Firma: METALEST, mednarodno pod-

jetje za marketing, trgovino in investicij-
ske, d.o.o., Ljubljana

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-

belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 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-
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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; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 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; 6412 Kurirske
storitve, 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; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 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;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 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; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 8. 1998.

Rg-212674
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05717 z dne 18. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31241/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v Celju, spremembo
sedeža, firme, skrajšane firme, ustanoviteljev,
dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5828392
Firma: ZEBIČ – BEDENK & CO., pod-

jetje za storitve in trgovino, d.n.o., Trzin
Skrajšana firma: ZEBIČ – BEDENK &

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

odgovornostjo
Sedež: 1234 Trzin, Mengeš, Kidriče-

va 13d
Ustanovitelji: Zorko Darko in Mastnak

Danica, izstopila 29. 9. 1998; Bedenk Mar-
jana, Ljubljana, Izletniška 5, in Zebič Irena,
Ljubljana, Pavšičeva ulica 4, vstopili 29. 9.
1998, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Zorko Darko in Mastnak Danica, raz-
rešena 29. 9. 1998; direktorici Bedenk Mar-
jana in Zebič Irena, imenovani 29. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1998:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-

cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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;
52740 Druga popravila, d.n.; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71220 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Celju pod vl. št.
1/06232/00.

NOVO MESTO

Rg-208466
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00321 z dne 4. 8.
1998 pri subjektu vpisa INTEGRAL Pro-
met, turizem in delavnice d.d., Črnomelj,
sedež: Belokranjska cesta 22, 8340 Čr-
nomelj, pod vložno št. 1/01581/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5455111
Člani nadzornega sveta: Župan Jože, Vu-

jašković Miljenko in Krajnik Žarko, izstopili
30. 6. 1998 ter Korošec Ferdinand, Škoda
Marija in Šujica Peter, vstopili 30. 6. 1998.

Rg-210100
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00376 z dne 6. 10.
1998 pod št. vložka 1/04056/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o. s temile podatki:
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Matična št.: 1323628
Firma: TILM FLORIJANČIČ & COM. tr-

govsko, proizvodno in storitveno podjet-
je, d.n.o., Šentjernej

Skrajšana firma: TILM FLORIJANČIČ &
COM. d.n.o., Šentjernej

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 8310 Šentjernej, Cesta okto-
brskih žrtev 19.

Ustanovitelja: Florijančič Majda in Flori-
jančič Anton, oba Šentjernej, Cesta oktobr-
skih žrtev 19, vstopila 29. 9. 1998, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Florijančič Majda, imenovana
29. 9. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev; družbenik Florijančič Anton, imenovan
29. 9. 1998, kot namestnik direktorice za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01240
Reja perutnine; 01250 Reja drugih živali;
05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 19200 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 25210 Proizvodnja plošč , folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 28520 Splošname-
hanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 36630 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 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;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje vnajem, skupaj z upravljalci strojev;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-

nah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
52740 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60220 Storitve taksistov; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Paki-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92330 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92623
Druge športne dejavnosti; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93030 Druge storitve
za nego telesa; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov.

Pogodba o ustanovitvi družbe z neome-
jeno odgovornostjo z dne 29. 9. 1998.

Rg-210107
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00377 z dne 28. 9. 1998
pri subjektu vpisa ROJ izdelki za šport, elek-

troakustična dejavnost, Novo mesto
d.o.o., sedež: Maistrova 22, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03374/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejav-
nosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti in spremembo poobla-
stil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5778247
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Jerman Pavla, Novo mesto, Mai-
strova 22, razrešena 1. 4. 1996 in imeno-
vana za zastopnico, ki kot pomočnica direk-
torja zastopa družbo brez omejitev; družbe-
nik Jerman Rok, Novo mesto, Maistrova 22,
razrešen 1. 4. 1996 in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1998:
15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 15520 Proizvodnja sla-
doleda; 15720 Proizvodnja krmil za hišne
živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 15840 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 15850
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 15870 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 15880 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
15910 Proizvodnja žganih pijač; 15930
Proizvodnja vina iz grozdja; 15940 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 15950 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 17400 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17510
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 17540
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230
Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 19300 Pro-
izvodnja obutve; 20300 Stavbno mizarstvo;
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
21220 Proizvodnja gospodinjskih higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 21230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 22110 Izdajanje knjig;
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdaja-
nje revij in periodike; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvoč nega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22230 Knjigoveš tvo in
dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvoč nih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 24510
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnic
in polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 24630 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 24650 Proizvodnja
neposnetih nosilcev zapisa; 25120 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 25130
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25210
Proizvodnja plošč , folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25220 Proizvodnja
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embalaže iz plastičnih mas; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 29210 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 29230 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29710
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 29720 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 30010 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 30020 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 31200 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 31500 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 31610 Proizvodnja druge Elek-
trične opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge Električne opreme, d.n.;
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 33100
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 33400 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 34300 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 35430 Proizvodnja vozil za
invalide; 35500 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 36110 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 36150 Proizvodnja žim-
nic; 36300 Proizvodnja glasbenih instru-
mentov; 36400 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije;
36620 Proizvodnja metel in krtač; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne in-
štalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-

nih koles; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri proda-
ji 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; 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; 52320 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
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 umetiškimi iz-
delki; 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.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 65210 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plač ilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
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javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74600 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniš kih šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 92130 Kine-
matografska dejavnost; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 92512
Dejavnost arhivov; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč ; 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.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.600 družba ne sme opravljati
poizvedovalne dejavnosti; pri dejavnosti pod
šifro K 74.120 družba ne sme opravljati
revizijske dejavnosti.

Rg-210531
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00383 z dne 16. 10.
1998 pod št. vložka 1/04057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1331043
Firma:  EKIN proizvodnja, trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Majer 27
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Štefanič Anton, Črnomelj,

Kajuhova ul. 4, vložek 1,155.000 SIT, Klo-
bučar Katarina, Črnomelj, Ulica Marjana Ko-
zine 7, vložek 315.000 SIT, Zajc Pavel,
Črnomelj, Svibnik 23, vložek 315.000 SIT,
Vardjan Jože, Semič, Semič 49, vložek
315.000 SIT, vstopili 2. 10. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

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

Dejavnost, vpisana dne 16. 10.1 998:
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 29710 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 31100
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31610 Proizvodnja druge
Električne opreme za stroje in vozila; 34300
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 2. 10. 1998.

Rg-210538
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00366 z dne 8. 10.
1998 pri subjektu vpisa TPV SUHOR to-
varna proizvodov za vozila, d.o.o., se-
dež: Bereča vas 1, 8331 Suhor, pod vlož-
no št. 1/02183/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5583691
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Janežič Darko, razrešen 5. 9. 1998;
zastopnik Bakše Ignac, Šentjernej, Cesta ok-
tobrskih žrtev 11, imenovan 5. 10. 1998 kot
v.d. direktorja zastopa družbo z naslednjimi
omejitvami: za sklepanje pogodb in spodaj
navedenih pravnih opravil potrebuje v.d. di-
rektorja pisno pooblastilo družbenika, in si-
cer za: sklepanje pogodb oziroma prevze-
manje obveznosti, ki ne sodijo v redni okvir
dejavnosti družbe; dajanje in najemanje dol-
goročnih kreditov oziroma posojil, dajanje
poroštev in garancij; dajanje in najemanje
kratkoročnih kreditov oziroma posojil, ki let-
no presegajo 30,000.000 SIT; nakup, odtu-
jevanje in obremenjevanje sredstev družbe,
razen če to ni določeno z letnim programom
dela; odtujevanje in prevzemanje pravic in-
dustrijske lastnine, avtorskih pravic;
sklepanje pogodb o kapitalskih povezavah
ali ustanavljanje družb in drugih pravnih oseb.

Rg-211436
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00404 z dne 3. 11. 1998
pri subjektu vpisa TOM – OPREMA Tovarna
tekstilno avtomobilske opreme d.o.o. Mir-
na, sedež: Glavna cesta 41, 8233 Mirna,
pod vložno št. 1/02691/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5667178
Firma: PREVENT SPM avtomobilske

sedežne prevleke d.o.o.
Skrajšana firma: PREVENT SPM d.o.o.

Rg-212018
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00395 z dne 26. 11.

1998 pri subjektu vpisa VODNOGOSPO-
DARSKO PODJETJE NOVO MESTO p.o.,
sedež: Trdinova 23, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/00076/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, spremembo
firme, skrajšane firme, spremembo dejav-
nosti, ustanovitelje in nadzorni svet s temi-
le podatki:

Matična št.: 5142407
Firma: VGP NOVO MESTO Vodnogos-

podarsko podjetje, d.d., Trdinova 23,
Novo mesto

Skrajšana firma: VGP NOVO MESTO,
d.d. Novo mesto

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 192,840.000 SIT
Ustanovitelji: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vložek 88,166.000
SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvor-
ska 15, vložek 10,468.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Gregorčiče-
va 22, vložek 10,468.000 SIT, Slovenska
razvojna družba, Ljubljana, Dunajska 160,
vložek 20,934.000 SIT, udeleženci interne
razdelitve po seznamu, ki je priložen Aktu o
lastninskem preoblikovanju, vložili
20,934.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa po seznamu, ki je priložen Aktu o last-
ninskem preoblikovanju, vložili 41,870.000
SIT, vstopili 5. 10. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rajer Roman, Šentjernej, Vrh pri
Šentjerneju 1, razrešen 29. 10. 1997 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Parkelj Ivan,
Malnarič Silva, Černoga Rudi, Grabić Ivan
in Leskovec Jože, vsi vstopili 29. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sa-
dre in krede; 14210 Pridobivanje gramoza
in peska; 26610 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja
svež e betonske meš anice; 28110 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 28520 Splošna mehanična dela;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električ-
ne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje vnajem, skupaj z upravljalci strojev;
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-
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la; 51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 druž-
ba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Akt o preoblikovanju VODNOGOSPO-
DARSKEGA PODJETJA Novo mesto p.o. in
statut družbe VGP NOVO MESTO d.d.,
sprejeta dne 5. 10. 1998.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
1401/01097-1998/IJS z dne 24. 9. 1998.

Rg-212019
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00456 z dne 26. 11.
1998 pri subjektu vpisa IVA projektiranje,
inženiring, energetski management in
turizem, d.o.o., sedež: Kandijska 41,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/00656/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5336538
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:

2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 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; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-

torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih č le-
nov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge Električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge Električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 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; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 4010 Oskr-
ba z elektriko; 40101 Proizvodnja elektrike
v HE; 40104 Prenos elektrike; 40105 Di-
stribucija elektrike; 40105 Distribucija ele-
ktrike; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 40301 Proizvodnja pare in to-
ple vode; 40302 Distribucija pare in tople
vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribuci-
ja vode; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
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nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetiškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
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; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-

tografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9900 Ek-
steritorialne organizacije in združenja.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-212020
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00440 z dne 25. 11.
1998 pod št. vložka 1/04063/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1337874
Firma: LA-IN Invalidsko podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: LA-IN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Seidlova

cesta 35
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: LABOD konfekcija Novo

mesto, d.d., Novo mesto, Seidlova cesta
35, vstop 9. 4. 1998, vložek 840.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; LABOD ZALA
Konfekcija d.o.o., Idrija, Vojkova 8a, vstop
9. 4. 1998, vložek 420.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; LABOD, KONFEKCIJA,
LIBNA d.o.o., Krško, Cesta 4. julija 28, vs-
top 9. 4. 1998, vložek 840.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Adamič Danijel, Novo mesto, Ulica
Mirana Jarca 29, imenovan 27. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 1723 Tkanje
preje tipa volnene česanke; 1760 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih materialov; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-

no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85324
Druge socialne dejavnosti; 85325 Dejav-
nost invalidskih podjetij.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 9. 4. 1998.

Rg-212021
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00453 z dne 25. 11.
1998 pri subjektu vpisa DELIMEX storitve
in posredništvo Novo mesto d.o.o., se-
dež: Pod Trško goro 33, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/03185/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža, spremembo zastopnika in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5789672
Ustanovitelj: Bizjak Andrej, izstop 20. 10.

1998; Bizjak Jožef, Novo mesto, Pod Trško
goro 33, vstop 20. 10. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizjak Andrej, razrešen 20. 10. 1998;
direktor Bizjak Jožef, imenovan 20. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1998:
27510 Litje železa; 27520 Litje jekla;
27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, praš na meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Pro-
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izvodnja drugega orodja; 28630 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja traktor-
jev; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 29510 Proizvodnja me-
talurških strojev; 29520 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 29530 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, ob-
lačilno in usnjarsko industrijo; 29550 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 29560 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 29600 Proizvodnja orož
ja in streliva; 29710 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50200 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; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-

nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 52320 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
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
umetiškimi izdelki; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo 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 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Sto-
ritve menz; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge Pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 67130 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov.

Rg-212022
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00426 z dne 25. 11.
1998 pod št. vložka 1/04061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1331558
Firma: MRŽLJAK A & D gradbeništvo

in posredovanje d.n.o.
Skrajšana firma: MRŽLJAK A & D, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Kanižarica 43
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Mržljak Dijana in Mržljak

Aziz, oba Velika Kladuša, BiH, Ul. Ibrahima
Mržljaka 114, vstopila 28. 10. 1998, vloži-
la po 10.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Mržljak Aziz, imenovan 28. 10. 1998,
kot direktor zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Došen Mile, Črnomelj, Kajuhova
ulica 2, imenovan 28. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
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inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala.

Pogodba o ustanovitvi družbe z neome-
jeno odgovornostjo z dne 28. 10. 1998.

Rg-212024
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00412 z dne 18. 11.
1998 pri subjektu vpisa EUROTEK med-
narodni transport in špedicija Trebnje,
d.o.o., sedež: Bič 11, 8213 Veliki Gaber,
pod vložno št. 1/03738/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo poslov-
nega deleža zaradi delne odsvojitve poslov-
nega deleža drugemu družbeniku in spre-
membo družbene pogodbe z dne 30. 7.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5877822
Ustanovitelja: Matjaš Branko, Veliki Ga-

ber, Bič 14, vstop 11. 9. 1995, vložek
932.190,12 SIT, odgovornost:ne odgovar-
ja; SERVICE TRANS EUROPE, d.d., Run-
gis 94150, Francija, 10 Rue du Seminaire,
vstop 15. 10. 1996, vložek 466.095,06
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-212025
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00441 z dne 18. 11.
1998 pri subjektu vpisa PAN-JAN proizvod-
no in trgovsko podjetje Trebnje d.o.o.,
sedež: Obrtniška ulica št. 33, 8210 Treb-
nje, pod vložno št. 1/00709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in družbene pogodbe z dne 16. 11.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5338247
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1998:

5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetiškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-212026
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00432 z dne 17. 11.
1998 pri subjektu vpisa JOŽE & ERNEST
COMPANY Transport, trgovina, storitve,
Kočevske Poljane, d.o.o., sedež: Kočev-
ske Poljane 32, 8350 Dolenjske Topli-
ce, pod vložno št. 1/02760/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, družbenika,
zastopnika, povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-

cijo dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5812852
Firma: ERNEST COMPANY d.o.o.,

transport, trgovina, storitve, Ivana Roba
30a, Novo mesto

Skrajšana firma: ERNEST COMPANY
d.o.o., Novo mesto

Sedež: 8000 Novo mesto, Ivana Ro-
ba 30a

Osnovni kapital: 2,592.930 SIT
Ustanovitelja: Gril Jože, izstop 16. 7.

1998; Zamida Ernest, Novo mesto, Ivana
Roba 30a, vstop 1. 4. 1991, vložek
2,592.930 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gril Jože, razrešen 23. 9. 1998;
družbenik Zamida Ernest, Novo mesto, Iva-
na Roba 30a, razrešen 23. 9. 1998 kot
namestnik direktorja in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1998:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 20100 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 20200 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja le-
sene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 25210 Pro-
izvodnja plošč , folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 25220 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 25240 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 28110 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavne-
ga pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 36110 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 36140
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36150
Proizvodnja žimnic; 36300 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 36400 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 36610 Pro-
izvodnja bižuterije; 36620 Proizvodnja me-
tel in krtač; 36630 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 45210 Splošna gradbena dela;
45430 Oblaganje tal in sten; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 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
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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; 52320 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
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 umetiškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 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;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74300 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro K 74.120 ne sme družba opravlja-
ti revizijske dejavnosti.

Rg-212027
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00434 z dne 16. 11.
1998 pri subjektu vpisa RUDNIK
KANIŽARICA V ZAPIRANJU d.o.o., Čr-
nomelj, sedež: Črnomelj, Kanižarica,
8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/03822/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5921414
Člani nadzornega sveta: Škarja Bojan,

izstop 21. 10. 1998 ter Dremel Aleš, vstop
21. 10. 1998.

Rg-212030
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00421 z dne 9. 11.
1998 pri subjektu vpisa TELEVIZIJA NOVO
MESTO d.o.o., sedež: Adamičeva 2,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/00337/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega vložka s temile podatki:

Matična št.: 5299012
Ustanovitelj: ZAVAROVALNICA TILIA,

d.d., Novo mesto, delniška zavarovalna
družba s popolno odgovornostjo, izstop
30. 9. 1998; Mestna občina Novo mesto,
Novo mesto, Seidlova cesta 1, vstop
10. 12. 1997, vložek 36,559.914,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-212261
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00451 z dne 4. 12.
1998 pri subjektu vpisa BRIVSKO FRI-
ZERSKO PODJETJE ČRNOMELJ p.o., se-
dež: Ulica 21. oktobra št. 13, 8340 Čr-
nomelj, pod vložno št. 1/00067/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, kapital, družbenika,
zastopnika, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter preoblikova-
nje iz p.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5072387
Firma: BRIVSTVO IN FRIZERSTVO sto-

ritve in trgovina, d.o.o., Črnomelj

Skrajšana firma: BRIVSTVO IN FRI-
ZERSTVO, d.o.o., Črnomelj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 2,610.000 SIT
Ustanovitelj: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
18. 11. 1998, vložek 2,610.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Malerič Majda, Črnomelj, Vojna
vas 18, imenovana 18. 11. 1998, zastopa
in predstavlja družbo neomejeno, razen pri
sklepanju: pogodb, s katerimi se pridobiva-
jo, odtujujejo ali obremenjujejo nepremični-
ne; pogodb o vlaganju sredstev v druge
družbe; pogodb o kreditu, posojilnih po-
godb, pogodb o obročnem odplačevanju
katerih vrednost presega 1,000.000 SIT;
pogodb o nabavi in prodaji osnovnih sred-
stev, nabavi investicijske opreme in o oddaji
investicijskih del, katerih vrednost presega
1,000.000 SIT; najemne in zakupne po-
godbe; pogodbe o poroštvu in drugih po-
godb, s katerimi se prevzemajo obveznosti
drugih pravnih oseb ali utrjujejo njihove ob-
veznosti, za katere mora pridobiti soglasje
skupščine; direktorica Ducić Zlata, razreše-
na 18. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1998:
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov.

Preoblikovanje podjetja BRIVSKO FRIZ-
ERSKO PODJETJE, p.o., Črnomelj, Ulica
21. oktobra 13, v kapitalsko družbo z dne
18. 11. 1998.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 18. 11. 1998.

Odločba in sklep Agencije R Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo opr. št.:
LP 1008/94 – NGT z dne 7. 8. 1998.

Rg-212263
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00447 z dne 27. 11.
1998 pri subjektu vpisa GPG TEHNIKA
MERLIN & MUHIČ gradbeništvo, projek-
tiva in gostinstvo d.n.o., sedež: Dolnje
Kamence 56, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/03787/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, ustanovitelja, osnovni ka-
pital, spremembo dejavnosti, zastopnika in
preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5906792
Firma: GPG TEHNIKA gradbeništvo,

projektiva in gradbeni inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: GPG TEHNIKA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 3,103.000 SIT
Ustanovitelji: Merlin Milan, Novo mesto,

Dolnje Kamence 56, vstop 29. 5. 1995, vlo-
žek 930.900 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Muhič Drago, Mirna peč, Orkljevec 1,
vstop 29. 5. 1995, vložek 1,241.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zaletel Stanko,
Mirna peč, Vihre 17, vstop 19. 10. 1998,
vložek 620.600 SIT, odgovornost: ne odgo-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 34-35 / 13. 5. 1999 / Stran 2413

varja; Povše Karel, Mirna peč, Gor. Globo-
dol 4, vstop 19. 10. 1998, vložek 310.300
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik Muhič Drago, razrešen 19. 10.
1998 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo z omejitvami: za pridobitev, odtujitev
ali obremenitev nepremičnin; gradnjo ali re-
konstrukcijo zgradb, razen vzdrževalnih del;
kapitalsko udeležbo v drugih družbah; koo-
peracijske in druge trajne posle za dobo, ki
je daljša od enega leta; ustanovitev ali ukini-
tev poslovalnic ali obratov; najem kreditov
ali dajanje poroštev, če znesek preseže v
tolarski protivrednosti 20.000 DEM; spre-
jem ali odpust vodilnih zaposlenih; dodeli-
tev ali odvzem prokure je potrebna triče-
trtinska večina glasov vseh družbenikov; di-
rektorica Merlin Mojca, Novo mesto, Dole-
nje Kamenice 56, razrešena 19. 10. 1998
in imenovana za zastopnico, ki zastopa druž-
bo kot namestnica direktorja z omejitvami:
za pridobitev, odtujitev ali obremenitev
nepremičnin; gradnjo ali rekonstrukcijo
zgradb, razen vzdrževalnih del; kapitalsko
udeležbo v drugih družbah; kooperacijske
in druge trajne posle za dobo, ki je daljša od
enega leta; ustanovitev ali ukinitev posloval-
nic ali obratov; najem kreditov ali dajanje
poroštev, če znesek preseže v tolarski pro-
tivrednosti 20.000 DEM; sprejem ali od-
pust vodilnih zaposlenih; dodelitev ali od-
vzem prokure je potrebna tričetrtinska veči-
na glasov vseh družbenikov; družbenik Za-
letel Stanko, imenovan 19. 10. 1998,
zastopa družbo kot namestnik direktorja z
omejitvami: za pridobitev, odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin; gradnjo ali rekon-
strukcijo zgradb, razen vzdrževalnih del; ka-
pitalsko udeležbo v drugih družbah; koope-
racijske in druge trajne posle za dobo, ki je
daljša od enega leta; ustanovitev ali ukinitev
poslovalnic ali obratov; najem kreditov ali
dajanje poroštev, če znesek preseže v to-
larski protivrednosti 20.000 DEM; sprejem
ali odpust vodilnih zaposlenih; dodelitev ali
odvzem prokure je potrebna tričetrtinska ve-
čina glasov vseh družbenikov; družbenik
Merlin Milan, razrešen 19. 10. 1998 in po-
novno imenovan za družbenika, ki zastopa
družbo z omejitvami: za pridobitev, odtujitev
ali obremenitev nepremičnin; gradnjo ali re-
konstrukcijo zgradb, razen vzdrževalnih del;
kapitalsko udeležbo v drugih družbah; koo-
peracijske in druge trajne posle za dobo, ki
je daljša od enega leta; ustanovitev ali ukini-
tev poslovalnic ali obratov; najem kreditov
ali dajanje poroštev, če znesek preseže v
tolarski protivrednosti 20.000 DEM; spre-
jem ali odpust vodilnih zaposlenih; dodeli-
tev ali odvzem prokure je potrebna triče-
trtinska večina glasov vseh družbenikov.

Dejavnsot, vpisana dne 27. 11. 1998:
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje.

Sprememba družbene pogodbe zaradi
preoblikovanja iz družbe z neomejeno od-
govornostjo v družbo z omejeno odgovor-
nostjo z dne 19. 10. 1998.

Rg-212264
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00430 z dne 27. 11.

1998 pri subjektu vpisa PIN projektira-
nje-inženiring-nadzor, Črnomelj, d.o.o.,
sedež: Viniška cesta 18b, 8340 Črnomelj,
pod vložno št. 1/02548/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasi-
fikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5794137
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1998:

4521 Splošna gradbena dela; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje.

Rg-212265
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00457 z dne 30. 11.
1998 pri subjektu vpisa NEMOCOM tele-
komunikacije in inženiring Novo mesto,
d.o.o., sedež: Resslova 7, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01605/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo naslova ustanovitelja, spremembo
zastopnika in akta o ustanovitvi d.o.o. z dne
10. 11. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5466938
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Boris, Novo mesto,

Smrečnikova ulica 59, vstop 5. 2. 1991,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Vidmar Eva, Novo mesto, Smreč-
nikova ulica 59, imenovana 10. 11. 1998,
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1998:
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31620 Pro-
izvodnja druge Električne opreme, d.n.;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 32300 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
45210 Splošna gradbena dela; 45310
Električne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 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;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 64200 Telekomunikacije; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72400 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
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; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.120 družba ne sme opravljati
revizijske dejavnosti.

Rg-212266
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00402 z dne 1. 12.
1998 pod št. vložka 1/04064/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev k.d.
s temile podatki:

Matična št.: 1331256



Stran 2414 / Št. 34-35 / 13. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Firma: GAJ MM – MIKULANDI k.d., tr-
govina in storitve

Skrajšana firma: GAJ MM – MIKU-
LANDI k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 8344 Vinica, Zilje št. 2
Ustanovitelji: Mikulandi Marijan – kom-

plementar, Izola, Ulica Svobode 1, vstop
18. 11. 1998, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; in en komanditist.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mikulandi Marijan, imenovan 18. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Jugović Željko, Izola, Kraška ulica 2a,
imenovan 18. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja praš ič ev; 0125 Reja drugih
živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za ž ivinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0501 Ribištvo; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1513 Proizvodnja mesnih izdel-
kov, tudi iz perutninskega mesa; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 1600 Proizvodnja tobačnih
izdelkov; 1711 Priprava in predenje vlaken
bombažnega tipa; 1712 Priprava in prede-
nje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1717
Priprava in predenje drugih tekstilnih vla-
ken; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa;
1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 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; 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 umetiškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-

niški promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plač
ilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 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; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Pogodba o ustanovitvi komanditne druž-
be z dne 18. 11. 1998.

Rg-212633
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00474 z dne 14. 12.
1998 pod št. vložka 1/04066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1357433
Firma: PILETIČ Finančno računovod-

ske in druge storitve d.o.o.
Skrajšana firma: PILETIČ d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  8310  Šentjernej,  Trubarje-

va 7
Osnovni kapital: 3,300.000 SIT
Ustanovitelja: Piletič Zlata in Piletič Ja-

nez, oba Šentjernej, Imenje 14, vstopila
11. 11. 1998, vložila po 1,650.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Piletič Janez, imenovan 11. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 72300 Obdelava podatkov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 74120 Ra-
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čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 druž-
ba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 11. 11. 1998.

Rg-212636
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00367 z dne 10. 12.
1998 pri subjektu vpisa MITHRAEUM pro-
jektiranje, proizvodnja in trgovina d.o.o.
Črnomelj, sedež: Lokve 10b, 8340 Čr-
nomelj, pod vložno št. 1/01026/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5377595
Osnovni kapital: 25,867.993 SIT
Ustanovitelj: Imširovič Miralem, Črno-

melj, Ul. 21. oktobra 15, vstop 28. 3. 1990,
vložek 25,867.993 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-212639
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00439 z dne 9. 12.
1998 pri subjektu vpisa PIONIR STAN-
DARD – GRADBENIŠTVO družba za grad-
njo in inženiring d.d., sedež: Kočevarje-
va 4, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/02197/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5577403
Član nadzornega sveta: Hrovat Viktor,

izstop 5. 11. 1998.

Rg-212641
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00459 z dne 9. 12.
1998 pri subjektu vpisa INPRO inženiring,
nadzor, projektiranje d.o.o. Novo mesto,
sedež: Loke 14, 8351 Straža, pod vložno
št. 1/01831/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
iz sredstev družbe, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, ime
družbenika in zastopnika in spremembo ak-
ta o ustanovitvi z dne 19. 11. 1998 s temile
podatki:

Matična št.: 5514347
Osnovni kapital: 5,111.000 SIT
Ustanovitelj: Lavrič Ladislav, izstop

19. 11. 1998; Lavrič Ladislav-Jožef, Stra-
ža, Loke 14, vstop 19. 11. 1998, vložek
5,111.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lavrič Ladislav, razrešen 19. 11.
1998; direktor Lavrič Ladislav-Jožef, ime-
novan 19. 11. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 01131 Vinogradniš-
tvo; 01132 Sadjarstvo; 01300 Mešano

kmetijstvo; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28120 Pro-
izvodnja kovinskega stavnega pohištva;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 28300 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 29120
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 29210 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 29220 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezrače-
valnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 33200 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, ra-
zen opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 33300 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Di-
stribucija pare in tople vode; 45110 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 45120 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 45240 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 45250 Druga gradbena dela, tu-
di dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 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 vnajem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51340 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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 apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51640

Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 60220 Storitve taksi-
stov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge Pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plač ilo ali
po pogodbi; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 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; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.120, družba ne sme opravljati
revizijske dejavnosti.

Rg-212643
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00467 z dne 8. 12.
1998 pri subjektu vpisa JAKOPIN d.o.o.
poslovno tehnične storitve in trgovina,
sedež: Streliška 1, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/03166/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, razširitev dejavnosti in spremembo
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družbene pogodbe z dne 1. 12. 1998 s
temile podatki:

Matična št.: 5795621
Osnovni kapital: 8,000.000 SIT
Ustanovitelja: Jakopin Majda in Jakopin

Stanislav, oba Novo mesto, Streliška 1, vsto-
pila 10. 3. 1993, vložila po 4,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 01131 Vinogradniš-
tvo; 01132 Sadjarstvo; 01300 Mešano
kmetijstvo; 25210 Proizvodnja plošč , fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 26700 Obdelava naravnega
kamna; 26810 Proizvodnja brusilnih sred-
stev; 26820 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28520 Splošna mehanična dela; 29110
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 29120 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 29130 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 29210 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 29240 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29520 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 29530 Proizvodnja strojev
za živilsko in tobačno industrijo; 29540
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 29550 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona;
29560 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 29710 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 29720 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apa-
ratov in naprav; 31620 Proizvodnja druge
Električne opreme, d.n.; 33200 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45230 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 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; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 60220 Storitve tak-
sistov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge Pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-

nosti, d.n.; 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
70320 Upravljanje z nepremičninami za
plač ilo ali po pogodbi; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73103 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74810
Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri  dejavnosti  pod  šifro  K 74.120
družba  ne  sme  opravljati  revizijske  de-
javnosti.

Rg-212645
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00477 z dne 7. 12.
1998 pri subjektu vpisa LOBA proizvod-
nja, trgovina in storitve, Trebnje d.o.o.,
sedež: Gorenja Nemška vas 18, 8210
Trebnje, pod vložno št. 1/03152/00
vpisalo v sodni register tega sodišča
povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi z dne 10. 12. 1998 s temile
podatki:

Matična št.: 5762561
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Čeh Alojzij, Trebnje, Gore-

nja Nemška vas 18, vstop 13. 4. 1993,
vložek 3,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1998:
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln.

Razne objave

Bosilj Vinkon s.p., Ruska 2, Maribor, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št.
064-2495/94, izdan 24. 5. 1995. m-761

Claas d.d., Letališka 16, Ljubljana, pre-
klicuje izjavi o ustreznosti vozila B0053319
od 17. 10. 1997 in A 1033291 od 22. 7.
1998. s-35194

Čebašek Henrik, Polje 22, Vodice, pre-
klicuje štampiljko z napisom HENRIK ČE-
BAŠEK s.p. Cenitve, izvedeništvo, svetova-
nje in nadzor, Polje 22, 1217 VODICE -
pravokotne oblike. s-35217

Farič Branko, Veščica 5/a, Murska So-
bota, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 5338137 z dne 27. 12. 1993. g-35177

Friškovec Zdenko, Hmeljarska 1, Ore-
hova vas, preklicuje obrtno dovoljenje, št.
043822/0263/00-78/1995 z dne 6. 3.
1995. m-725

Gostišče Riba Benko, Fram 77, Fram,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-2420/94 z dne 30. 11. 1994. m-694

Gostišče Taverna Šepec B., Pristaniška
1, Koper, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 17/II-3-1038-94. p-35004

Intereuropa, Letališka 35, Ljubljana, pre-
klicuje uradno potrdilo za registracijo vozila
Škoda Octavia SLX 1.9 TDI, tip 1U2374,
št. šasije TMBZZZ1UXX2207853. s-35088

Kolmanko Hermina, Greenwiška 4, Ma-
ribor, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 064-2829/94. m-695

Lozar Stanislav, Ul. 21. oktobra 15 a,
Črnomelj, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 05-0315/94 z dne 1. 8. 1994.
g-35176

Mihevc Jakob, Peruzzijeva 8, Ljubljana,
preklicuje original priglasitveni list, opravil-
na št. 28-1552/94. 1

Neubauer Rudi, Radovci 21, Grad, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št.
064-4532/96, izdan v Mariboru. m-790

PALADA d.o.o., Prešernova 29, Grosup-
lje, preklicuje štampiljko pravokotne oblike,
z vsebino Palada d.o.o., GROSUPLJE.
s-35305

Ropoša Slavko, Antoličičeva 14, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-1612/94. m-733

Taen d.o.o., Prečna ulica 9, Litija, pre-
klicuje Homologacijsko izjavo, št.
A1109592 za priklopno vozilo TPV Breži-
ce, model 1525, št. šasije
ZY2B1525OXOOOOO90. s-35148

Toro Avto, Šmartinska 152, Ljubljana,
preklicuje carinsko potrdilo za vozilo SEAT
IBIZA 1,4, št. šasije
VSSZZZ6KZXR224864, št. motorja
APQ0307896. s-35195

Vajnhandl Stanislav, Zg. Velka 68/b,
Zgornja Velka, preklicuje odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 06713370589/00-75/1995
z dne 6. 3. 1999. m-690
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Izgubljene listine
preklicujejo

Ažman Zlatka, Ljubljanska cesta 8, Ce-
lje, potni list št. AA 564567. p-35019

Arh Metka, Naselje ne Šahtu 23, Kiso-
vec, potni list št. BA 212122, izdano na ime
Vener Metka. p-35037

Babič Barbara, Slovenska ul. 37, Mari-
bor, potni list št. AA 571107. p-35003

Bavtijari Đevair, Industrijska ul. 31, Bi-
strica ob Dravi, potni list št. BA 835604.
p-35001

Baščarević Milutin, Prešernova ulica 36,
Ilirska Bistrica, potni list št. BA 623960.
s-35071

Ber Srečko, Osojnikova cesta 26, Ptuj,
potni list št. BA 584924, izdala UE Ptuj.
p-35097

Beriša Leonida, Golnik 47, Golnik, potni
list št. AA 798738. p-35018

Bešar Arif, Ul. Dušana Kvedra 13, Celje,
osebno izkaznico, št. 120623. p-35052

Blažič Miran, Belo 1/a, Dobrovo, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 69001.
g-35154

Blažič-Jankovič Milena, Šarhova ulica
22, Ljubljana, osebno izkaznico št. 96645.
s-35287

Blatnik Šušteršič Janja, Glinškova
ploščad 11, Ljubljana, potni list št. AA
454977. s-35310

Bonifacio Patrick, Galijeva 10, Piran,
potni list št. BA 764067. g-35150

Bravec Iris, Vreskovo 100, Trbovlje, pot-
ni list št. AA 102639. s-35231

Brenzinger Zvezdana, Černelavci, Kranj-
čeva 9, Murska Sobota, potni list št.
AA941712. p-35017

Bukovc Vinko, Dolenja vas 170, Pre-
bold, potni list št. BA 352717. p-35054

Cvetkovič Dušan, Kajuhova 44, Ljublja-
na, potni list št. AA 767850. s-35062

Čeru Klemen, Slatna 11, Begunje, potni
list št. BA 534438. g-35158

Emeršič Edvin, Stepišnikova 6, Slovenska
Bistrica, potni list št. BA 849319. p-35015

Evačič Marjo, Škaručna 42, Ljubljana,
potni list št. BA 720626. s-35283

Potne listine in osebne izkaznice

Ezić Elvira, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 176395. s-35029

Fabjan Anton, Cankarjeva 3, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI
111794. g-35151

Fabjan Anton, Cankarjeva 3, Nova Gori-
ca, potni list št. BA 258070. g-35152

Fabjan Bojan, Cankarjeva 3, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 400248. s-35051

Farasin Darja, Trste 14, Zgornja Velka,
maloobmejno prepustnico, št. SOP2218,
izdala UE Pesnica. m-740

Felić Sanel, Reboljeva 4, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 617740. s-35074

Felić Sanela, Reboljeva 4, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 617739. s-35073

Flisek Darja, Ulica Simona Jenka 11,
Domžale, potni list št. AA 694323. s-35020

Frangež Melita, Češnjica 40, Železniki,
potni list št. BA 632075. s-35216

Gaspari Filomena, V Murglah 42, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 77409.
s-35060

Gazvoda Tanja, Portoroška 9, Brusnice,
potni list št. BA 830316, izdala UE Novo
mesto. g-35265

Gornik Tatjana, Gospodinjska ul. 16,
Ljubljana, potni list št. AA 673543. s-35077

Gregor Jan, Barvarska steza 5, Ljublja-
na, potni list št. BA 500641, izdala UE Ljub-
ljana. s-35267

Grigič Alen, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
potni list št. BA 769853. s-35205

Grubor Katarina, Markovo 3d, Kamnik,
potni list št. AA 189499, izdala UE Kamnik.
s-35300

Ivanuša Stanislav, Rakovniška 6/a, Ljub-
ljana, potni list št. AA 42460. s-35294

Jama Vanda, Vipavska cesta 21a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 51098. s-35256

Janc Boštjan, Melikova ulica 70, Ljublja-
na, potni list št. AA 767228. s-35105

Janeš Dubravka, Kersnikova 5, Grosup-
lje, potni list št. BA 347235. s-35076

Janiš Jožefa, Gortina 132, Muta, potni
list št. AA 0177437. p-35047

Jevremović Silva, Čopova 19, Celje, pot-
ni list št. BA 154715. p-35072

Kafexhiu Nevzad, Valvazorjev trg 3,
Laško, potni list št. AA 856367. p-35032

Kerznar Jožefa, Vrtna ulica 7, Štore, pot-
ni list št. BA 126356. p-35035

Kopina Marija, Rudarska 2 a, Velenje,
osebno izkaznico, št. 56819. p-35011

Krajnc Melita, Ul. XIV divizije 8, Celje,
potni list št. BA 863219. p-35038

Kralj Darko, Šujica 13, Ljubljana, potni
list št. BA 664309. s-35222

Krevs Slavko, Tomažini 3, Rob, potni list
št. AA 790782. s-35023

Krmelj Bojan, Dolomitska 20, Ljubljana,
potni list št. BA 89149, izdala UE Ljubljana.
s-35269

Lampe Amali, Partizanska 15, Maribor,
osebno izkaznico, št. 190941. p-35010

Lebreht Andrej, Črnci 8, Apače, potni
list št. BA 739858. p-35066

Lenič Boris, Chengdujska 28, Ljubljana,
potni list št. AA 61011. s-35211

Mai Katja, Ob Ljubljanici 104, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 22037. s-35170

Majes Bojan, Malči Beličeve 64, Ljublja-
na, potni list št. AA 459554, izdala UE Ljub-
ljana. p-35042

Maraž Milan, Hum 5 A, Kojsko, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 96992. g-35092

Matkovič Justina, Ljubljanska c. 32,
Ivančna Gorica, potni list št. AA 88820.
s-35268

Memeti Džafer, Valvasorjeva 19, Mari-
bor, potni list št. AA 189149. p-35073

Miklavec Marija, Ločnikarjeva ul. 4, Ljub-
ljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št. 33/99, s-33221. s-35273

Milinčić Milivoje, Tomažičeva 16, Izola,
potni list št. BA 231041. g-35153

Mlinarič Nada, Stegne 8, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 828242. s-35058

Mlinarič Zoran, Stegne 8, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 860168. s-35057

Muhič Matej, Kozinova c. 12, Grosuplje,
potni list št. BA 591954. s-35089

Mulec Vili, Hrovatova 13, Limbuš, oseb-
no izkaznico, št. 78628. p-35070

Murovec Jelka, Grajska 56, Kanal, potni
list št. AA 25165. g-35155

Murovec Milan, Grajska 56, Kanal, potni
list št. AA 25166. g-35156

Paj Bogomir, Bevkova ulica 9, Celje, pot-
ni list št. AA 541481. p-35026

Pavčnik Teo, Šmarska 17, Velenje, pot-
ni list št. BA 689367. p-35060

Peranovič Renata, Pahorjeva 5, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI 24855.
g-35093

Perko Mitja, Deteljica 5, Tržič, potni list
št. AA 191235. p-35002

Peršin Goran, Mlaka 37/c, Kamnik, pot-
ni list št. BA 270792. s-35271

Pečar Vlado, Ložane 16, Pernica, potni
list št. AA 137656. p-35043
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Pintar Peter, Borova vas 10, Maribor,
potni list št. BA 296394. p-35039

Pirc Tadeja, Seljakovo naselje 46, Kranj,
potni list št. BA 086366. p-35049

Plut Ivanka, Trnovec 10, Metlika, potni
list št. BA 532467. g-35159

Popara Salja, Taborska 33b, Ljubljana,
potni list št. BA 520741, izdala UE Ljublja-
na. s-35274

Popovič Helena, Dolnja Težka voda 9 a,
Novo mesto, potni list št. BA 355894.
s-35109

Popovič Janko, Linhartova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 78467. s-35169

Predalič Silva, Brinje c. I/55, Grosuplje,
potni list št. AA 16450. s-35213

Preložnik Mitja, Glavni trg 9, Celje, potni
list št. BA 310426, izdala UE Celje.
p-35140

Puhan Dejan, Staneta Rozmana 2, Mur-
ska Sobota, potni list št. BA 320523.
p-35016

Rak Ksenija, Mariborska ul. 18, Zgornja
Polskava, potni list št. AA 431813. p-35050

Roškar Andrej, Jelenče 16, Pesnica,
osebno izkaznico, št. 127815. m-727

Rusić Slavko, Ljubljanska cesta 101,
Šmarje Sap, potni list št. BA 289463.
s-35003

Schoss Rudolf, Zorkova 6, Trzin, oseb-
no izkaznico, št. 78335. s-35061

Smole Sabina, Klavčičeva ul. 8, Kamnik,
potni list št. BA 593729. s-35048

Sodnikar Ivan, Ul. prvoborcev 29, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 8127. s-35054

Sternad Jože, Spodnja Pohanca 6, Bre-
žice, potni list št. BA 528333. s-35101

Strajnšak Aleksandra, Ul. Goce Delčeva
19, Maribor, osebno izkaznico, št. 77071.
p-35014

Stropnik Ana, Streliška 15, Kočevje, pot-
ni list št. AA 738109. s-35308

Šinko Bojan, Domajinci 39, Cankova,
potni list št. AA 369469. p-35067

Škrabar Matej, Cesta v Mestni log 40,
Ljubljana, potni list št. BA 480218. s-35119

Škrbina Špela, Vransko 130 a, Vransko,
potni list št. BA 822988. s-35052

Škulj Emil, Črnomaljska 4, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 38046. p-35008

Šlajpah Milena, Jurčičeva 5, Šmar-
je-Sap, potni list št. AA 629583. s-35263

Šterkelj Ana, Kriva pot 35, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 149266. s-35228

Šušteršič Iztok, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, potni list št. AA 461128. s-35309

Tadić Ratko, Petrovičeva 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 131180. s-35030

Tajher Tadej, Kidričeva 25, Trzin, potni
list št. AA 456106, izdala UE Domžale.
s-35276

Tajhman Pavla, Markovičeva 9, Maribor,
osebno izkaznico, št. 180215. p-35013

Testen Vladimir, Gradnikovih brigad 31,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico št.
AI 69423, izdala UE Nova Gorica. g-35261

Travnikar Robert, Ob železnici 12, Ptuj,
potni list št. BA 693775. p-35051

Tropenauer Liljana, Branoslavci 3, Ljuto-
mer, potni list št. BA 147599. g-35157

Tršan Kuralt Mateja, Pangršica 15, Gol-
nik, potni list št. AA 706825. p-35053

Vasiljevič Nuša Ana, Trnovski pristan 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 90167.
s-35212

Vegmaher Vlado, Rogaška c. 2, Ptuj,
potni list št. BA 92062. s-35026

Vivod Stojan, Topniška 58 a, Ljubljana,
potni list št. BA 145254. s-35172

Vončina Jožefa, Marje Borštnikova 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 118941.
s-35284

Vrenjak Janez, Gajeva ul. 3, Radomlje,
potni list št. AA 125067, izdala UE Domža-
le. s-35299

Vučar Vojko, Savinjska c. 61, Žalec,
osebno izkaznico št. 34202. p-35098

Zakrajšek Barbara, Ob gozdu 14, Mari-
bor, potni list št. AA 549184. p-35033

Zelenac Jasminko, Knafljev trg 1, Ribni-
ca, potni list št. BA 528890. s-35214

Zeme Andreja, Na Tičnico 7, Šentjur pri
Celju, potni list št. BA 267526. p-35055

Zukić Alen, Trg Dušana Kvedra 9, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 173557.
p-35075

Žagar Martina, Dolenji Podboršt 2, Novo
mesto, potni list št. BA 208621. s-35049

Žerjav Franc, Ul. Pregarčevih 28, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 74666. p-35020

Žibert Robert, Orehovlje 22, Kranj, pot-
ni list št. BA 561913. g-38001

Žnidaršič Laura, Žnidaršičeva 22, Dom-
žale, potni list št. BA 910860. s-35018

Žnidaršič Mitja, Žnidaršičeva 22, Dom-
žale, potni list št. BA 251277. s-35019

Ažman Sebastijan, Trg Prešernove bri-
gade 10, Kranj, spričevalo o končani OŠ
Simon Jenko. g-35143

Adamič Ema, Ane Ziherlove 10, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 33269.
s-35175

Agreš Anton, Zgoša 10, Begunje, delov-
no knjižico. g-35185

Ahmeti Emin, Ul. 1. maja 18, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10481,
izdala UE Postojna. g-35241

Ambrožič Damjana, Davča 19, Železni-
ki, spričevalo 2., 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu. g-35201

Ambrožič Jurij, Zg. Gorje 23, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2891. g-35236

Andrič Ivana, Na Korosci 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3363.
s-35302

Badovinac Zalka, Plešivica 20, Notranje
Gorice, delovno knjižico. s-35014

Balžalorsky Vitja, Lemeževa 11, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 37045.
s-35131

Batilovič Feho, Preška cesta 18, Med-
vode, osebno delovno dovoljenje, št.
0424487017, izdano 26. 4. 1999.
s-35297

Bavec Lidija, Ziherlova ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166442, št. reg. 144253. s-35262

Bačak Irena, Mazijeva ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1025416, št. reg. 186968. s-35161

Begić Šefik, Stijena, Cazin, spričevalo
1. in 2. letnika Srednje gradbene in eko-
nomske šole v Ljubljani, izdana leta 1989 in
1990. s-35168

Begojev Klofutar Viktorija, Ribniška ulica
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 596801, št. reg. 73112.
s-35112

Bernik Ana, Celovška 287, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 23126.
s-35059

Bezjak Katja, Kerenčičeva ulica 1, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 1998. g-35248

Bezjak Peter, Zimica 88 a, Zgornja Ko-
rena, spričevalo OŠ Ela Kristl Korena, šol-
sko leto 95/96. m-741

Bečan Klemen, Pod gradom 7, Tržič,
vozniško dovoljenje, št. 9296. p-35078

Bečirbašić Zlata, Mivka 23, Ljubljana,
delovno knjižico. s-35191

Bikić Duško, Regentova 6, Maribor, de-
lovno knjižico izdana na Hrvaškem. m-768

Bizjak Simon, Cesta na Brdo 45, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1266126, reg. št. 185953, izdala UE Ljub-
ljana. s-35293

Druge listine
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Blažič Bojan, Glavni trg 44, Sevnica,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje elektro šole Krško.
g-35011

Blažič-Jankovič Milena, Šarhova ulica
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 645859, reg. št. 147790, izda-
la UE Ljubljana. s-35286

Bohinc Ana, Tomažičeva 42, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35486.
s-35094

Bohinc Ana, Tomažičeva 42, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35486.
s-35196

Bojanić Milomir, Jakčeva ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586719, št. reg. 193182. s-35036

Bolha Franc, Ig 3, Ig, vozniško dovolje-
nje, kat. ABCEFGH, št. S 885423, št. reg.
70358. s-35257

Bolnar Gabrijela, Brodarjev trg 14, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
36104. s-35045

Boštaj Peter, Zalog pod Sv. Trojico 2 a,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1036013, št. reg. 30010, izdala UE Dom-
žale. s-35096

Bradač Ester, Ulica bratov Židan 6, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdana leta
1996 in 1997. s-35204

Bračika Maja, C. bratstva in enotnosti
75, Metlika, dijaško mesečno vozovnico,
št. 2486. s-35264

Brborić Sonja, Dolinska cesta 42/b, Ko-
per, delovno knjižico. g-35246

Brec Stanko, Borštnikova 11, Maribor,
spričevalo 3. letnika Gradbene tehnične šo-
le v Mariboru, izdano leta 1980. m-723

Brec Stanko, Borštnikova 11, Maribor,
spričevalo 3. letnika Gradbene tehnične šo-
le v Mariboru, izdano leta 1980. m-723

Breg Jožefa, Ciglence 55, Spodnji Du-
plek, delovno knjižico št. 40898, izdana
leta 1980. m-792

Bric Mateja, Zgornji Log 9, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1171694,
izdala UE Litija. s-35111

Bronić Svjetlana, Hladilniška pot 26 c,
Ljubljana,  vozniško  dovoljenje,  kat.  BGH,
št.  S 1136313,  št.  reg.  192522.
s-35121

Burič Anđelko, Zg. Škofije 121, Škofije,
indeks EPF Maribor, št. 82151922.
g-35129

Bučar  Alojz,  Dol  pri  Borovnici  2,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 13629, izdala UE Vrhnika.
s-35220

Cafuta Barbara por. Zgrabič, Limbuška
58, Limbuš, delovno knjižico št. 12179,
izdano leta 1988. m-786

Cafuta Barbara por. Zgrabič, Limbuška
58, Limbuš, delovno knjižico št. 12179,
izdana leta 1988. m-786

Chen Jiqing, Pod gozdom 12, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424483301. s-35289

Cvar Tina, Mlakarjeva ulica 25, Trzin,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje gradbene in ekonomske
šole v Ljubljani, izdana leta 1994. s-35038

Cvetko Žalik Melita, Velika Polana 214,
Velika Polana, spričevalo o zaključnem izpi-
tu, št. UT-23-upravni tehnik. g-35208

Ćulibrk Jovanka, Na jami 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
566432, št. reg. 54743. s-35091

Čakš Marta, Celovška cesta 149, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515739, št. reg. 43415. s-35041

Čefarin Dušanka, Ul. Ruške čete 9, Ru-
še, spričevalo Delavske univerze-smer na-
takar, št. 237. m-728

Čegovnik Iztok, Koroška c. 10, Maribor,
delovno knjižico, št. 14724. m-716

Džafić Denijal, Beblerjev trg 7, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-35279

Danko Franc, Spodnji Duplek 24, Spod-
nji Duplek, spričevalo o končani OŠ Delav-
ske univerze. m-747

Dodič Boris, Markovščina 15 A, Materi-
ja, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
4047, izdala UE Sežana. g-35009

Dolhar Aleš, Rateče 89, Rateče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH. g-35004

Dovečar Franc, Vičanci 33, Velika Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3222, izdala UE Ormož. g-35037

Došlić Dijana, Pavšičeva 22, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2499.
s-35050

Draguljič Ilija, Makedonska 39, Maribor,
potrdilo o opravljenem tečaju za strojnika
gradbene mehanizacije na Delavski univerzi
v Mariboru. m-708

Drašček Andraž, Cesta gradenj 5, Vrhni-
ka, zaključno spričevalo Srednje agroživil-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
s-35295

Dreven Renata, Šalinci 26/b, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu. p-35027

Dušič Matejka, Strmška 2, Miklavž, in-
deks Srednje turistične šole v Mariboru.
m-769

Emeršič Martin, Ruperče 26, Pernica,
delovno knjižico, reg. št. 24810, izdala UE
Ptuj. g-35124

Eremita Sonja, Ul. bratov Učakar 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 689347, št. reg. 46760. s-35104

Erjavec Martina, Tlake 20, Grosuplje, de-
lovno knjižico. s-35024

Erjavec Martina, Tlake 20, Grosuplje,
spričevalo o končani OŠ Kebel Oplotnica,
izdano na ime Lesjak Martina. s-35025

Feguš Boris, Nova vas 53, Markovci,
spričevalo Šole za poklicne voznike Ježica,
št. IV/2676, izdano 2. 4. 1979. g-35250

Flegar Alojz, Lomanoše 44 B, Gornja
Radgona, zavarovalno polico, št. 0602765.
g-35007

Flisek Marjetka, Pečje 16 a, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7354.
p-35028

Florjanc Jožef, Ločica ob Savinji 8, Pol-
zela, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. 6837, izdala UE Žalec. p-35029

Frajman Marta, Pod vinogradi 18, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34077. m-709

Frančeškin Maks, Planina 171, Planina,
delnice M banke, št. 00708631. s-35113

Frančeškin Marija, Planina 171, Plani-
na, delnice M banke, št. 00614874.
s-35114

Fras Feliks, V Prelogih 10, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 97386.
m-704

Fras Stanislav, Delnica ob Muri 43, Cer-
šak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Pesnica. m-746

Fridl Vladimir, Sp. Leskovec 16, Zgornji
Leskovec, delovno knjižico, št. 30217, iz-
dala UE Ptuj. g-35182

Friškovec Branko, Partizanska c. 47,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 16018, izdala UE Škofja Loka.
s-35079

Gianfrate Suzana, Ročinj 8/a, Ročinj,
vozniško dovoljenje. g-35137

Goli Teo, Ob Dolenjski železnici 104,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Ašker-
čeve gimnazije v Ljubljani. s-35187

Golob Irena, Klavčičeva 10, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10737,
izdala UE Kamnik. s-35015

Gorenc Božica, Stanetova 24, Celje,
spričevalo Srednje farmacevtske šole, izda-
no leta 1982. p-35023

Grilc Edvard, Lapajnetova 15, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13063.
p-35065

Grošelj Janez, Pot za Bistrico 6, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000085185, izdala UE Domžale. g-35008
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Hajšek Mateja, Cirkovce 44/a, Cirkov-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39420, izdala UE Ptuj. g-35032

Herega Dragutin, Meličkega 48, Varaž-
din, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
13989, št. reg. 181501. s-35081

Hodnik Kristjan, Trg M. Tita 6, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 974622, št. reg. 8800, izdala UE Ilirska
Bistrica. s-35253

Holcman Bojan, Vrazova ul. 53, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Strojne
in metalurške šole v Mariboru, izdano leta
1992. m-713

Horvat Elvis, Črmljenšak 44, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8376,
izdala UE Lenart. m-699

Horvat Ivan, Ruška 77, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 103805.
m-707

Hren Alenka, Šolska ul. 1, Dolenja vas,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32753.
s-35082

Hribar Rok, Sp. Pirniče 48 a, Šmartno
pod Šmarno goro, dijaško mesečno vozov-
nico, št. 16304. s-35192

Hucman Peter, Andreaševa 14, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 17565.
s-35118

Husanović Elsa, Bilečanska ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012729, št. reg. 204265. s-35056

Ilić Svetlana, Ul. 5. prekomorske 12,
Ptuj, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ptuj.
g-35247

Ivanc Maja, Gorenje 41, Stara Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11054,
izdala UE Kočevje. p-35021

Ivančič Marija, Vena Pilona 4, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 39837. g-35240

Izda Klemen, Češnjica 46, Železniki,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poli-
cijske šole v Tacnu, izdano leta 1998.
s-35033

Jagodič Darko, Kamniška graba 101,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 89161, izdano 4. 11. 1993 pri SO Mari-
bor. m-777

Jakovič Boris, Draženska c. 32, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
30627, izdala UE Ptuj. g-35207

Jekuš Leopoldina, Štekličeva 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19208.
p-35046

Jeršin Marjan, Brezovo 19, Gabrovka,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šo-
le, izdano leta 1983. s-35042

Jovanović Milica, Vrečkova 5, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1307734,
reg. št. 51104, izdala UE Kranj. g-35243

Jošt Nikolas, Kamniška 48, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 68651.
m-706

Jurca Katja, Erjavčeva 27, Koper, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Koper, izdano
leta 1997. g-35251

Justin Ivana, Rožna dolina c. VII 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
147215, št. reg. 12302. s-35055

Kadunc Boris, Dolenjska cesta 29,
Ljubljana,  vozniško  dovoljenje,  kat.
ABGH, št. S 1193472, št. reg. 11068.
s-35307

Karlin Anton, Velebitska ulica 25, Ljub-
ljana, potrdilo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0008352. s-35260

Karlovšek Ladislav, Starograjska 38, Ra-
deče, službeno izkaznico, izdal UIKS, št.
633, št. dokumenta 467, izdano 4. 4.
1997. p-35077

Karlpovšek Ladislav, Starograjska 38,
Radeče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 208132, izdala UE Laško. p-35076

Karo Sašo, Mariborska 49, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 93539.
m-745

Kecman Klemen, Potrčeva 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28662.
s-35229

Kimovec Miloš, Adamičeva ulica 13,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
24101. s-35303

Klajnšek Brigita, Romihova 12, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61104255 in in-
deks PEF Maribor. m-710

Klemenc Aleksandra, Vorohova 20, Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7632, izdano 19. 4. 1995 pri UE Ruše.
m-763

Klemenčič Andrej, Podlubnik 278, Škof-
ja Loka, diplomo, št. I/1335. g-35202

Klemenčič Jana, Bratovševa ploščad 17,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
24022. s-35099

Klemenčič Nevenka, Industrijska 10, Bi-
strica ob Dravi, potrdilo Ljudske univerze v
Mariboru, št. 490/93, izdano 29. 6. 1993.
m-696

Klinec Antonija, Gonjače 30, Kojsko,
vozniško dovoljenje. g-35233

Knez Lidija, Loka 5, Fram, zavarovalne
police, št. 157228, 208855, 157066,
157127, 157022. m-724

Komljenović Aljoša, Ulica Alojza Rabiča
16, Jesenice, zaključno spričevalo Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1993. s-35100

Konšek Borut, Šuštarjeva kolonija 35,
Trbovlje, delovno knjižico. s-35028

Koprivnjak Stjepan, Kidričeva 10, Ko-
čevje, delovno knjižico. g-35178

Kordež Gašper, Gradnikova 32, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
7239. g-35237

Kordež  Lidija,  Na  Jasi 6,  Bled,  voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12985.
g-35125

Koren Danijela, Boreči 5 F, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, št. 1077,
izdala UE Ljutomer. g-35126

Koren Milan, Boreči 5 F, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 22210, izdala UE Ljutomer. g-35128

Kos Mojca, Za gradom 8, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 80514, iz-
dano 6. 7. 1994 pri UE Maribor. m-789

Kosec Anton, Rucmanci 56, Sveti To-
maž, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
8936. g-35181

Kovač Davor, Malečnik 228, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
65732, izdano 21. 9. 1993 pri UE Mari-
bor. m-764

Kovač Željko, Šempeter 34, Šempeter
pri Gorici, delovno knjižico. p-35063

Kovačič Primož, Nomenj 2, Bohinjska
Bistrica, indeks št. 25006083, izdala
Fakulteta za arhitekturo leta 1998.
s-35292

Košir Aleš, Pod hribom 74, Ljubljana,
delovno knjižico. s-35270

Kočnar Emil, Kvedrova cesta 7, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 121,
izdano leta 1961, izdala Agroživilska šola v
Mariboru. s-35120

Kržišnik Franc, Beblerjev trg 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
767277, št. reg. 51136. s-35063

Krajivna Dijana, Študentski dom Beži-
grad, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 11392. s-35017

Krajnc Gregor, Mladinskih brigad 25, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
92408, izdano 29. 6. 1994 pri UE Mari-
bor. m-780

Krajnc Sonja, Dupleška 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 67468.
m-734

Kramberger Boris, Koroška 79, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13803,
izdala UE Maribor. m-693

Kramberger Iztok, Koroška c. 79, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94517. m-714

Krašovec Tomo, Tratnikova cesta 40,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1997. s-35189
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Kremžar Leopold, Ul. Kirbiševih 69 a,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABFGH, št. 36959. m-711

Krnjič Drago, Obrežna 133, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene
šole v Mariboru, šolsko leto 80/81 in
79/80. m-692

Kuhar Jasna, Ob potoku 3, Slovenske
Konjice, zaključno spričevalo Srednje eko-
nomske šole v Mariboru. m-730

Kuhar Simona, Strehovci 69, Dobrov-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
14384. p-35058

Kulauzović Muharem, Kosančeva ulica
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 23103, št. reg. 100118.
s-35218

Kušer Daniel, Pod jezom 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 522.
s-35258

Ladiha Stojan, Sedejev trg 2, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1199475, št. reg. 11243. p-35048

Lavrič Karin, Laze 60 a, Logatec, dijaško
izkaznico, izdala Srednja šola za oblikova-
nje in fotografijo. s-35046

Lazar Branka, Vurnikova ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
646609, št. reg. 55575. s-35193

Lebar Bojan, Lovska 35, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 63387. m-722

Lebar Uroš, Grič 5 A, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 28192. s-35086

Leben Drago, Puhova ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
218570, št. reg. 140582. s-35098

Lesjak Franc, Valvazorjeva 4, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
1334. p-35036

Lesničar Pučko Tatjana, Na jami 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
23073, št. reg. 168325. s-35116

Levstik Suzana, Bevkova 6, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Slava Klavora, leta
1986. m-698

Liccardo Karmen, Goriška 15 a, Mari-
bor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, šolsko leto
86/87, 88/89 in 89/90. m-715

Limani Hadis, Sorška c. 16, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19791, izdala UE Škofja Loka. s-35067

Lipec Vida, Cesta 9. avgusta 79, Zagor-
je, maturitetno spričevalo, izdano leta 1970,
na ime Štarkelj Vida. g-35142

Ličen Milan, Obla 130, Lucija, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Tehniške pomorske
in elektro šole Potorož, izdano leta 1980.
g-35134

Logožar Marta Anuša, Avgustinčičeva uli-
ca 8, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in teh-
nični brezhibnosti vozila, št. A 0242534.
s-35022

Lombar Sonja, Nova vas 24, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
287760, reg. št. 28327, izdala UE Kranj.
g-35238

Lovše Milko, Podjunska 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
51410, izdano 9. 9. 1994 pri UE Maribor.
m-762

Lubajnšek Mojca, Ravna ulica 6, Ore-
hova vas, delovno knjižico, št. 13248.
m-717

Lukič Nenad, Volče 15, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 000156516, izdala UE
Tolmin. p-35069

Luo Xuecong, Pod gozdom 12, Ljublja-
na, osebno delovno dovoljenje, št.
0424483304. s-35290

Macele Sašo, Novo polje cesta VIII/18,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
5241. s-35083

Macuh Stojan, Melive 2, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, št. 2993.
p-35079

Magazinović Nebojša, Abramova ulica
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 632815, št. reg. 620.
s-35210

Mai Katja, Ob Ljubljanici 104, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 12486, izdala Fa-
kulteta za družbene vede. s-35171

Majhen Stanko, Korenjak 191/a, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34722,
izdala UE Ptuj. g-35139

Malajner Helena, Miklavška c. 43, Ho-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
103260. m-739

Malajner Niko, Miklavška c. 43, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 112583.
m-729

Malovrh Mojca, Vegova 1, Moravče, po-
trdilo o opravljenem zaključnem izpitu Sred-
nje vzgojiteljske šole, izdano leta 1978.
g-35144

Marc  Damijan,  Bukovlje  38,  Stranice,
vozniško  dovoljenje,  št.  75468.  p-35025

Marin Sebastijan, Petrovičeva ul. 8, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
111247, izdano 17. 1. 1997 pri UE Mari-
bor. m-759

Marinček Sabina, Ig 103, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1340607, št.
reg. 230043. s-35001

Markanović  Damir,  Polje  pri  Vodicah
29,  Vodice,  vozniško  dovoljenje,  kat.
BGH, št. S 446988, št. reg. 191347.
s-35078

Marter Mojca, Hruševska cesta 40, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
644502, št. reg. 105307. s-35149

Melkič Mojca, Tovarniška ulica 31, Pre-
serje, diplomo Srednje trgovske šole, izda-
na leta 1986, na ime Kocuvan Mojca.
s-35230

Merc Damijan, Bukovlje 38, Stranice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
438721, št. reg. 75468, izdala UE Mari-
bor. p-35005

Merić Jasmina, Celovška 263, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 27907.
s-35084

Mevkić Damir, B. Greif 10, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 99782, izda-
no 28. 7. 1993 pri UE Maribor. m-770

Miklavčič Bojan, Anžurjeva ulica 14 c,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 180830,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-35016

Miklavčič Miha, Dunajska cesta 101,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1043000, št. reg. 207389. s-35227

Milada Monica, Verdijeva 24, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6784.
g-35199

Milojević Mihajlo, Celovška 179, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 34065.
s-35166

Mlakar Gorazd, Gregorčičev drevored
13, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektrotehnične šole v Ptuju, izda-
no leta 1991. m-701

Mlačnik Andreja, Center 157, Črna na
Koroškem, indeks, gostinska dela - nata-
kar. g-35245

Mlinarič Kristina, Zasavska 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19864.
s-35070

Možina Maja, Celovška cesta 287, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
239445, št. reg. 187682. s-35021

Morec Petra, Naselje Jožeta Kerenčiča
28, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 32594. p-35045

Muršec Branko, Ipavčeva ul. 13, Pekre,
delovno knjižico. m-35158

Nared Tatjana, Lunačkova ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
791153, št. reg. 7515. s-35107

Neuberg Klavdija, Šercerjeve brigade 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
93108. m-720

Nezman Boštjan, Dupleška 12, Maribor,
spričevalo o zaključmem izpitu SKSMŠ v
Mariboru. m-702

Novak Greta, Papirniška 17, Krško, di-
plomo št. 50, Ekonomske srednje šole Bre-
žice, izdana leta 1990. g-35184
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Novak Jože, Ul. Emilija Driolia 8, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
79737, izdano 5. 6. 1997 pri UE Maribor.
m-791

Novak Primož, Požarnice 31, Notranje
Gorice, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1996. s-35053

Ogrinc Maja, Antoličičeva ul. 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109895, izdano 6. 6. 1996 pri UE Mari-
bor. m-785

Ogriz Sonja, Golavabuka 45, Šmartno
pri Slovenj Gradcu, indeks PF, št.
71071898. m-703

Omersa Niko, Partizanska 10, Kranj,
vozniško dovoljenje - duplikat, kat. BGH, št.
S 1146791, št. reg. 12826, izdala UE
Kranj. g-35203

Oštir Roman, Šlandrova 11, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
234350, št. reg. 24056, izdala UE Domža-
le. s-35085

Pažur Martina, Anžurjeva 24, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3219.
s-35072

Palić Fadil, Brajkoviči, BIH, spričevalo
1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključ-
nem izpitu . g-35252

Pašalić Ljubomir, Sanski most, zaključ-
no spričevalo Srednje gradbene šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1979. s-35306

Pašič Franc, Brezje pri Vinjem vrhu 3,
Semič, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 7043, izdala UE Črnomelj. p-35064

Pegan Stanislav, A. Tovornika 11, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
30468, izdano 4. 2. 1994 pri UE Maribor.
m-781

Pek Andrej, Trubarjeva ul. 2, Zgornja Pol-
skava, spričevalo 8. razreda OŠ Sp. Pol-
skava, šolsko leto 85/86. m-731

Peljhan Gregor, Moste 68 c, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. S 795718.
p-35024

Pergar Petra, Račka 22, Orehova vas,
zaključno spričevalo Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 1994. m-726

Perko Dejan, Zlatoličje 124 a, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 103246.
m-712

Pernuš Mojca, Loka 101, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 7035, izdala UE
Tržič. g-35141

Petek Samo, Ul. borcev 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 68763, iz-
dala UE Maribor. m-736

Petek Samo, Ul. borcev 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 68763.
m-736

Petrović Sergej, Vrhovci c. VIII/17, Ljub-
ljana, indeks, št. 22037240, izdala Fakul-
teta za šport. s-35160

Pevec Franc, Močle 14, Šmarje pri Jel-
šah, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
10968. p-35007

Pečar Vlado, Ložane 16, Pernica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 35013,
izdano 13. 11. 1992 pri UE Maribor.
m-793

Pečnik Shizuko, Ul. Gorenjskega odre-
da 6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S S 189129, št. reg. 24217, izdala UE
Kranj. g-35145

Pečnik Tomaž, Rimska ploščad 22, Ptuj,
zaključno spričevalo OŠ Maks Durjava v Ma-
riboru. m-788

Pečnik Tomaž, Rimska ploščad 22, Ptuj,
delovno knjižico, št. 4026. m-787

Pečovnik Maša, Tomšičeva 5, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. 18590. g-35123

Plajnšek Dejan, Kidričeva 5, Marjeta, za-
ključno spričevalo Srednje trgovske šole v
Mariboru, smer trgovec prodajalec, izdano
leta 1997. m-775

Planinšek Aleš, Puhova ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1049875, št. reg. 191775. s-35122

Požar Breda, Razlagova 7, Maribor,
vozniško  dovoljenje,  kat.  BGH,  št.
25309, izdano 30. 6. 1994 pri UE Mari-
bor. m-784

Pocrnija Zoran, Zupančičeva 9, Piran,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Piran. g-35147

Podgoršek Helena, Gorica pri Slivnici
72, Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 8219, izdala UE Šentjur.
p-35099

Pogačnik Blaž, Aljaževa 2, Jesenice, de-
lovno knjižico. g-35244

Pogelšek Darja, Ul. Frankolovskih žrtev
11, Celje, spričevalo o končani OŠ.
g-35132

Polajžer Janez, Nadole 6, Žetale, voz-
niško dovoljenje. g-35188

Ponomarenko Mitja, Bidovčeva 22 c,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10316. g-35034

Popovič Janko, Linhartova cesta 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
185548, št. reg. 123040. s-35135

Poteko Franc, Gospodinjska ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 850920, št. reg. 19322. s-35304

Potočnik Gregor, Stahovica 11 c, Sta-
hovica, spričevalo Srednje lesarske šole
Škofja Loka. s-35133

Potočnik Martin, Kettejeva ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1136030, št. reg. 214176. s-35167

Potočnik Tone, Lukovica pri Domžalah
2a, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 578925, št. reg. 26851, izda-
la UE Domžale. s-35165

Prelog Mojmir, Teslova ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514566, št. reg. 38399. s-35226

Prodani Franko, Nova vas 44, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Piran. g-35035

Pučnik Ozvald, Fram 91, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 82183. m-700

Radolič Bojan, Gregorčičeva 16, Mari-
bor, indeks, št. 81263091, izdal VEKŠ.
m-737

Rajkovača Helena, Gregorčičev drevo-
red 13, Ptuj, potrdilo o lastništvu delnic Pe-
rutnine Ptuj, serije B, C in D. g-35234

Ramšak Simona, Šalek 83, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22889, iz-
dala UE Velenje. p-35057

Ramšak Vanja, Cesta v Zadobrovo 1,
Celje, zavarovalno polico, št. 0636617.
g-35179

Repolusk Sabina, Frankolovska 22, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
105164, izdano 12. 5. 1995 pri SO Mari-
bor. m-776

Ribič Bojan, Kašeljska 50, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 11602.
s-35106

Ribič Karol, Vurberk 82, 2241 Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1574, izdano 27. 1. 1992 pri UE Maribor.
m-783

Rizmal Vinko, Zgornje Gorče 20, Bra-
slovče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
580270, izdala UE Žalec. p-35030

Rožman Aleksander, Brejčeva 20, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1004433, št. reg. 29247, izdala UE Dom-
žale. s-35136

Rus Zvezda, Vitovlje 81, Šempas, voz-
niško dovoljenje. g-35180

Sedlar Andrej, Karačice 64, Sveti To-
maž, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1657. g-35146

Sem Andrejka, Raduha 18, Luče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10173.
p-35071

Serdinšek Erika, Dol pri Stopercah 11,
Stoperce, spričevalo OŠ Markovci, šolsko
leto 1994/95. g-35186

Sergo Nuška, Gačnik 85, Pesnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6909, iz-
dano 6. 4. 1994 pri UE Pesnica. m-767
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Shao Wanjie, Pod gozdom 12, Ljublja-
na, osebno delovno dovoljenje, št.
0424483302. s-35291

Sinovec Nataša, Ul. mladinskih brigad
54, Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 98219. m-719

Slemenjak Anton, Prekorje 35, Škofja
vas, spričevalo 2. letnika Gradbenega šol-
skega centra Maribor, smer vozni ličar.
m-779

Smole Sabina, Klavčičeva ulica 8, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15988, izdala UE Kamnik. s-35047

Smrekar Janez, Kropa 44 a, Kropa, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11112.
g-35005

Smrekar Miha, Šejgova 80, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
35833, izdala UE Novo mesto. s-35223

Srnko Tatjana, Tovarniška ul. 7, Ruše,
delovno knjižico. m-771

Staniša Tomaž, Ziherlova ulica 4, Ljub-
ljana, indeks, izdala Fakulteta za strojništvo
v Ljubljani. s-35108

Stanič Katjuša, Pionirska 4a, Kanal, voz-
niško dovoljenje. g-35242

Stankovič  Stanko,  Titova  42,  Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37967, izdano 4. 1. 1993 pri UE Maribor.
m-782

Steinekr Janez, Betnavska 85 a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
56578. m-718

Strakoš Dijana, Kriška 22, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 1109966505058.
g-35140

Strlič Matija, Hrenova ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
888842, št. reg. 144363. s-35232

Strnad Jože, Na Griču 9, Ceršak, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2670,
izdano  5.  10.  1992  pri  UE  Pesnica.
m-772

Suhi-Morvai Barbara, Kozakova 1, Gro-
suplje, indeks, št. 22040370, izdala Fakul-
teta za šport. s-35002

Suša Tomaž, Dobrteša vas 85 B, Šem-
peter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1032190. p-35059

Šalamon Rado, Stanetova 9, Velenje,
vpisni list za čoln, št. 01-03-674/1-1998 z
označbo IZ-1530 z dne 2. 7. 1998.
p-35040

Šarlah Jožef, Latinovec 12/A, Grobel-
no, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, izdala
UE Šamrje pri Jelšah. p-35056

Šemec Cveto, Kajuhovo naselje 34, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9942, izdala UE Kočevje. s-35075

Šenica David, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1024595, št. reg. 205663. s-35163

Šeruga Emil, Lucova 2, Gornji Petrovci,
vozniško dovoljenje, št. 10998. g-35006

Širovnik Mitja, Trnoveljska 63, Celje, di-
jaško izkaznico, izdala PTERŠ Celje.
g-35006

Škerlavaj Vanja, Bratov Banik 48, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
34078. s-35097

Škrjanc Boštjan, Poštni vrh 6, Logatec,
zavarovalno polico, št. 600148. s-35068

Šmid Darko, Trojane 16, Trojane, spri-
čevalo 1. letnika Srednje gradbene in eko-
nomske šole v Ljubljani. s-35095

Šolar Martin, Cankarjeva 25 A, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12768, iz-
dala UE Radovljica. g-35200

Šter Matjaž, Kotlje 115, Ravne na Ko-
roškem, indeks št. 93356014, izdala Fa-
kulteta za strojništvo v Mariboru. m-774

Števanec Milan, Reboljeva ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
741484, št. reg. 21963. s-35162

Štimnikar Janez, Kotlje 152, Kotlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7681, izdal-
ča UE Ravne na Koroškem. g-35138

Štubelj Dejan, Ul. bratov Učakar 36,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Koseze,
izdano leta 1995. s-35015

Šuber Vesna Vujmilović, Tublje 36, Kozi-
na, diplomo. g-35198

Šuc Andrej, Bazoviška 36, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 42916. g-35010

Šušteršič Matjaž, Žebnik 35, Radeče,
študentsko izkaznico, št. 19308240, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. s-35296

Tadić Ratko, Petrovičeva 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 246769, št. reg. 246769. s-35031

Tanko Vesna, Grič 2, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 332194. s-35259

Tekauc Tomaž, Florjan 233, Šoštanj, in-
deks, št. 29007921, izdala Fakulteta za
strojništvo v Mariboru. m-742

Tekavc Frančiška, Vrhovčeva cesta 31,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 115213. s-35102

Tivadar Bojana, Ulica Matije Blejca 18,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15405. s-35282

Tominc Jasmina, Juršinci 34 A, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6256.
g-35183

Toplak Tadej, Železnikova 22, Maribor,
zaključno spričevalo o končani OŠ Vržej,
izdano v šolskem letu 1997/98. m-766

Topolovec Helena, Slape 2a, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13293, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-35239

Toš Zdenka, Ranca 22, Pesnica, delov-
no knjižico, št. 3624. m-738

Tošić Milan, Kettejeva 21, Maribor, di-
plomo in spričevalo 3. letnika Elektroteh-
nične šole v Mariboru. m-705

Trabos Lucija, Bevkova 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 110137,
izdano 9. 7. 1996 pri UE Maribor. m-773

Trantura Tomaž, Vezna ul. 11, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89996. m-691

Trilar Gregor, Šentpavel pri Domžalah
12, Domžale, zaključno spričevalo, št. 662
Srednje elektro šole v Ljubljani, izdano leta
1993. s-35117

Trošt Roman, Črna vas 95e, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole Ljubljana, izdano 30. 6. 1977.
s-35281

Turk Tanja, Podvin 189, Žalec, dvižni
listek pri urarju Trglavčnik Celje. m-697

Tušek Alenka, Peršonova 12, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 41600, iz-
dala UE Ptuj. g-35206

Uičič Aleksander, Hrvatini 206, Ankaran,
vozniško dovoljenje, št. 22315, izdala UE
Koper. g-35130

Vastl Zdenko, Splavarska ul. 1, Vuzeni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8489.
p-35061

Vegič Peter, Dobelska c. 3, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 29688. p-35068

Vehabovič Fikreta, Milčinskega 13, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 46033.
p-35022

Veličkovič Marko, Osenjakova 12, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
34145. s-35110

Verlič  Terezija,  Malečnik  168,  Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
52734, izdano 26. 5. 1994 pri UE Mari-
bor. m-765

Veršec Vinko, Borova vas 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 55324,
izdano 11. 2. 1993 pri UE Maribor. m-760

Vidmar Matej, Graška cesta 66, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
12035465. s-35090

Vidmar Primož, Podgora pri Dolskem 3,
Dol pri Ljubljani, indeks Fakultete za kemijo
in kemijsko tehnologijo. s-35277

Vitorovič Zoran, Chengdujska 24, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-1114/7-83, izdano v
Luški kapetaniji. s-35103



Stran 2424 / Št. 34-35 / 13. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Vogrinec Miran, Mihovci pri Veliki Nede-
lji 10, Velika Nedelja, zaključno spričevalo
Poklicne lesne šole, izdano leta 1972.
m-744

Vraber Sanja, Dolenjska cesta 62, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298666, št. reg. 225807. s-35040

Vršič  Blaž,  Kraigherjeva  ul. 1,  Lenart,
spričevalo  4.  letnika  Trgovske  šole.
m-735

Vučak Urška, Rimska ploščad 16, Ptuj,
indeks št. 61093908, izdala Pedagoška
univerza v Mariboru. m-794

Zagožen Vladimir, Bočna 108, Gornji
Grad, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 447, izdala UE Mozirje. p-35044

Zalokar Bojan, Ul. Rakovške čete 6, Ra-
kek, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
517048. s-35225

Zaplotnik Viktor, Podreber 7, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
286907, št. reg. 8071, izdala UE Kranj.
g-35219

Zavrl Matej, Šutna 105, Žabnica, indeks,
št. 20970295, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. s-35043

Zgubič Srečko, Kajuhova 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5256.
m-721

Zorin Anže, Maroltova 14, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 39259.
s-35064

Zottl Uroš, Kamenče 5a, Braslovče, štu-
dentsko izkaznico, EPF Maribor. m-732

Zulić Fadil, Viška c. 55, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 8587. s-35087

Zupan Peter, Cankarjeva 2, Radovljica,
spričevalo 3. letnika Srednje elektro Kranj.
g-35012

Zupanc Alojzij, Šorlijeva 5, Kranj, vete-
ransko izkaznico, št. 006326. g-35027

Zupančič Karmen, Simona Jenka 13/b,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje usnjarske šole v Domžalah, izdano
leta 1991, na ime Njivar Karmen. s-35215

Zupančič Robert, Cesta dveh cesarjev
399, Ljubljana, spričevalo 1., 2. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje agro-
živilske šole Cene Štupar v Ljubljani, izdani
leta 1994 in 1995. s-35278

Žagar Marija, Turjaško naselje 10/6, Ko-
čevje, delovno knjižico. g-35127

Žagar Marjan, Gorica 31/a, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
v Celju, št. E-8, šolsko leto 1993/94.
p-35031

Žaler Branko, Zg. Tinsko 13, Loka pri
Žusmu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13180. p-35009

Žibert Janez, Brezovo 3, Studenec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3082.
p-35034

Živec Irena, Ozeljan 89b, Šempas, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20831, iz-
dala UE Nova Gorica. g-35288

Žulič Mojca, Črneča vas 14, Kostanjevi-
ca na Krki, vozniško dovoljenje, št. 15610.
p-35062
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